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 ההתאחדות לכדורגל בישראל

7-000171-58 עמותה רשומה מס'  

 22/05 הזמנהמס'  – Nativeהזמנה להציע הצעות לביצוע פרויקט הקמת אפליקציית 

 

 .לכדורגלההתאחדות המסמך על כל חלקיו ונספחיו הנו רכוש 

למעט לצרכים פנימיים של המציע אין להעתיק או לשכפל או לצלם בנייר או בכל מדיה אחרת את המסמך 

 ו/או הקשורים ישירות לגיבוש ההצעה והגשתה 

 מראש ובכתב ההתאחדות לכדורגללהעביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר ללא אישור 

 פרק א': הוראות כלליות

הקמת "( מזמינה בזאת הגשת הצעות לביצוע פרויקט של ההתאחדותבישראל )" ההתאחדות לכדורגל 

ובהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמך ההזמנה בהזמנה זו כמתואר  NATIVEציית קאפלי

 ובנספחיה.

בהתאם להזמנה זו ולחוזה שיחתם בין הזוכה לבין ספק את השירותים המציע שיבחר כזוכה י 

 ההתאחדות.

 

 הגדרות

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות.  –" משתתף" 

 יחשב כל מי שרכש את מסמכי ההזמנה והגיש להתאחדות הצעה במועד, לפי תנאי הזמנה זו.  -"מציע" 

 המציע/המציעים שההתאחדות החליטה להתקשר עמו/עימם בתום ההליך.  -"זוכה" 

"משתתף", "מציע", "זוכה", הכוונה גם בלשון נקבה וגם בלשון רבים, על  בכל מקום בהזמנה בו נאמר 

 פי הקשר הדברים.

 

 מסמכי ההזמנה

מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את כל תנאיה, את נוהל בחירת הזוכה, וכן נספחים הדרושים למציע  

 לשם הגשת הצעה: 

 תכולת עבודה נדרשת.ו על-איפיון מסמך -נספח א'  

 טופס הגשת הצעה. -' בנספח  

 הצעת המציע. -' גנספח  

 .נוסח ערבות בנקאית - 'דנספח  

 . נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו -' הנספח  
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, לפי עד למועד האחרון להגשת ההצעות ההתאחדות רשאית בכל עתבמהלך הליכי הבחירה של הזוכה,  

המציעים והם יהוו חלק מסמכים, תוספות, או הבהרות, שיועברו לכל  הבלעדי, להוסיףשיקול דעתה 

 .ויחייבו את כלל המשתתפים ו/או המציעים בלתי נפרד מהזמנה זו

, לפי שיקול דעתה המוחלט, לתקן או עד למועד האחרון להגשת ההצעות ההתאחדות רשאית בכל עת 

 ,לשנות את המסמכים הנ"ל. המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים

 כאמור.

 

 רכישת מסמכי ההזמנה

ש"ח, שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף, יקבל כל מציע ו/או משתתף שני  2,000תמורת סכום של  

 עותקים של הזמנה זו.

 רכישת מסמכי ההזמנה היא תנאי להשתתפות בה ולהגשת הצעה. 

 

 הסברים והבהרות

אופן הכנת ההצעה והנוהל רוכשי ההזמנה יהיו רשאים להגיש שאלות, בכלל זה שאלות והבהרות בדבר  

המועד האחרון )להלן: " 16:00בשעה  28/4/22 עד יום להגשתה, למחלקת הרכש של ההתאחדות,

, kikia@football.org.il את השאלות וההבהרות יש לשלוח בכתב, למייל . "(להגשת שאלות הבהרה

 בלבד. WORDבקובץ 

ו/או אם יהיה לו ספק כלשהו בקשר א משתתף אי בהירות, סתירות, שגיאות, או אי התאמות, אם ימצ 

עליו להודיע על כך, בכתב, למנהלת הרכש בהתאחדות, הגב' למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו, 

  עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. ,קיקי אדלר

תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מספר טלפון וכתובת לעיל  12-13בסעיפים כל פנייה כאמור  

 תאחדות את התשובות, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.הדואר אלקטרוני שאליה תשלח הה

שאלות, השגות, בקשות להסברים נוספים או הבהרות כאמור בסעיף זה או אי מתן  משלוחמובהר כי  

 אינם דוחים את המועד האחרון להגשת הצעות. –תשובות על ידי ההתאחדות 

יב לחלק מהשאלות או ההתאחדות אינה מתחייבת להשיב לשאלות שיופנו אליה והיא רשאית להש 

  ., ככל שתמצא לנכון לעשות כן, על פי שיקול דעתה הבלעדילהשיב באופן חלקי לשאלות מסוימות

ככל שתמצא לנכון לעשות כן, לכל המשתתפים  ,תשובות או הבהרות תשלחנה בכתב על ידי ההתאחדות 

נה בכתב, לכל שרכשו את מסמכי ההזמנה. יודגש, כי רק תשובות, הבהרות, או החלטות שתשלח

 המשתתפים, תחייבנה את ההתאחדות. 

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של ההתאחדות, אלא אם ניתנה בכתב, ונשלחה  

אין ההתאחדות אחראית לכל פירוש או הסבר שיינתן בעל פה  .לכלל המשתתפים בדואר אלקטרוני

 ידי עובד/י ההתאחדות או מי מטעמה.למשתתפים אף אם פירוט או הסבר כאמור ניתנו על 

ושבו לא התבקשה הבהרה על ידי מי מהמציעים או בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה  

והמציעים יהיו מנועים  יחייב הפירוש שיקבע על ידי ההתאחדות -ניתנה הבהרה על ידי ההתאחדות 

 .מה במסמכי ההזמנהמהעלאת טענות כלשהן בדבר אי בהירות, סתירה ו/או אי התא
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, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי על ידי ההתאחדות תשובות, הבהרות או הודעות שינוי שיישלחו למציעים 

ההזמנה ויצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהן חתומות על ידם בתחתית כל עמוד, וזאת לאישור כי 

 הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעות.

 

 חובה - משתתפים מפגש

, שמטרתו ליתן רקע כללי על ההזמנה ולהוות כלי עזר משתתפיםמפגש בכוונת ההתאחדות לערוך  

שיסייע ללבן שאלות אשר יתעוררו מטעם המשתתפים/מציעים. מוצהר ומובהר כי דברים אשר יאמרו 

מצג כל שהוא ואין לא יחייבו את ההתאחדות, לא יהוו  -תועדו בפרוטוקול לא ואשר  המפגשבמהלך 

מציע את משתתף/ הבהם כדי לסתור את מסמכי ההזמנה. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור נותן ה

 הסכמתו לתנאי זה.

 מפגש המשתתפיםהינה חובה. מובהר כי הצעתו של מציע שלא ישתתף ב המשתתפיםמפגש השתתפות ב 

 .מפגשב המשתתפים ברשימת נרשם הוא כי לוודא מפגשב המשתתף באחריות .פסל על הסףית

 ,משרדי ההתאחדותב 13:00 שעהב 25/4/22 יערך ביום מפגש המשתתפיםזולת אם יקבע אחרת,  

  מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים ., רמת גן299באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 

אמצעות שליחת הודעת ב ,14/4/22ליום עד ההשתתפות במפגש מותנית בהרשמה מוקדמת, שתיעשה  

. משתתף אשר לא יירשם מראש עד למועד האמור, לא יורשה ronenm@football.org.il דוא"ל לכתובת

 להשתתף במפגש.

ועל המציעים יהיה לצרפו חתום למסמכי  ,יירשם פרוטוקול אשר יופץ למשתתפים במפגש המשתתפים 

 .הצעהה

 

 הגשת הצעות

הצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל, ואת תנאי ההזמנה, לרבות בהגשת ה 

דרישות החלות על המשתתפים/ המציעים ו/או הזוכה, וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה, על כל 

, וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין מרכיביה, חלקיה ונספחיה

 .ונספחיה חלקיה ,נאי ההזמנה על כל מרכיביהשיפוטי כנגד ת

המבקש להציע הצעה יגיש הצעתו כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי ההליך )ההזמנה ונספחיה( חתומים  

, 299על ידי המציע בשולי כל עמוד, למשרד מנהלת הרכש בהתאחדות באצטדיון ר"ג, דרך אבא הלל 

המועד האחרון להגשת )לעיל ולהלן: " 16:00 עד 22/5/22יאוחר מיום  לא, ידנית במסירהרמת גן, 

 . "(ההצעות

  .לא תתקבלנה –שתוגשנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  הצעות 

חתומה בשולי כל עמוד,  כשהיאתוגש  ,על כל חלקיה )כולל מסמך הזמנה זה על כל נספחיו( ,ההצעה 

 ורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.המכאמור לעיל, על ידי 

להציע הצעות לביצוע פרויקט  05/22הזמנה שעל גביה רשום: "חלקה סגורה, תוגש במעטפה ההצעה  

וכנגדה יינתן על ידי ההתאחדות ללא ציון שמו של המציע על גבי המעטפה, ", Nativeהקמת אפליקציית 

 אישור קבלה המפרט את מועד )יום ושעה( המסירה.

mailto:ronenm@football.org.il
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, וכל מועד אחר בהליכי הבחירה, בכל להגשת ההצעותהאחרון ההתאחדות רשאית להאריך את המועד  

ובלבד שהודעה על כך תישלח למציעים , לפי שיקול דעתה, לפני המועד האחרון להגשת ההצעותשלב, 

  .ולמשתתפים באמצעות דוא"ל

יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה אשר הצעות הת הגשהאחרון למועד הלאחר  

 מסמכי ההצעות.תיועד לשמירת 

 כספת תעשה בנוכחות נציגי ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם לקבוע בתקנוןה/התיבה פתיחת 

 ההתאחדות.

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו, בין היתר, מספר המעטפות שנמצאו  

 בתיבה/בכספת, תכולתן, זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע, לפי העניין.

שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים, לפי תנאי ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי  הצעה 

 שיקול דעתה של ההתאחדות.

מציע/משתתף אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה, או לציין הסתייגויות ותנאים  

, ההתאחדות רשאית -ם שינויים(, אלא אם נאמר אחרת במפורש. הוספו שינויי -בתשובותיו )בסעיף זה 

  לפי שיקול דעתה הבלעדי:

 .להתעלם משינויים אלה, כאילו לא נכתבו 

 או לדרוש מהמציע שהוסיף שינויים לתקן את הצעתו. 

 או לפסול את ההצעה. 

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על כל נספחיה, לכל  

 נספחיה.או /ת כל טענה כנגד תנאי ההזמנה ויהיה מנוע מלהעלו הואתנאיה, ו

 הזמנהכולל ערבות ה ,ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה 

 בהזמנה בלבד.  המציע)ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם 

מדויקים ובהירים, בכל הנוגע למידע המבוקש ולא יכלול במישרין  ,המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים 

מד והצעה אשר תכלול דבר העאו בעקיפין, או בדרך של השמטה, מידע או תשובה העלולים להטעות. 

 בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה, עלולה להיפסל, לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.

ביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה, וישתמש במונחים באופן המציע ישתמש בהצעתו במושגים וב 

 עקבי. 

 ,המשתתפים/הבהרות והסברים מן המציעים, לפי שיקול דעתה, לדרוש בכל עת ההתאחדות רשאית 

לגלות פרטים מלאים , וכן לדרוש מן המציעים/המשתתפים, כולם או חלקם, כולם או חלק מהם

, מקורות המימון, איתנות פיננסית וכן כל מידע הםון של, מבנה הההם, עסקיםומדויקים בדבר זהות

 אחר שלדעתה יש עניין לגלותו.

מוטלות על המציע, במלואן, וההתאחדות לא תישא בהן או  ההצעהההוצאות הכרוכות בהגשת  כל 

 בחלקן, בכל מקרה שהוא.

ה מנוע בעתיד , הינן מהותיות ויסודיות והמציע יהיההזמנהשאר הוראות גם הוראות סעיף זה, כמו  

תה של ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך ומלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו, לגבי ההליך, סמכ

 בחירת הזוכה.
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 תנאי סף

  .הגשת ההצעותהאחרון לבמועד בכל הדרישות המפורטות להלן ד ועמעל כל מציע ל 

האמורים חייבים להתקיים למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת שהתנאים  

של התנאים  במצטבר במשתתף שהוא עצמו המציע. לפיכך, הצעה הכוללת הסתמכות על התקיימותם

 או מי מהם בגוף אחר הקשור בדרך כלשהי עם המציע תיפסל.

  תנאי סף כלליים

  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו. 

 ציע השתתף במפגש משתתפים שנערך על ידי ההתאחדות במשרדי ההתאחדות.המ 

כנגד המציע או מנהליו לא מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע ביכולתו לקיים את התחייבויותיו  

עפ"י הזמנה זו, כולן או מקצתן, ככל שהמציע יזכה בהזמנה, ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי 

 פשיטת רגל ו/או פירוק.

קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של לא  

 המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

 

 תנאי סף מקצועיים

 .הקמת אפליקציותהוא גוף העוסק בתחום המציע  

פרויקטים בתחום האמור שלושה להגשת ההצעה לפחות  ושקדמהחודשים  12-ביצע ב המציע 

 ש"ח לכל פרויקט. 300,000לעיל, בהיקף העולה על  45.645.5בסעיף 

 במפרט המוצע על ידו. הטכנולוגיה שלהוא גוף בעל אנשי מקצוע עם הסמכות תקפות המציע  

לגבי בעלי מניות או או לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו  

ו/או החזקותיו לבין ו/או תפקידיו ניגוד עניינים מהותי בין עסקיו  או ממלאי תפקידים בו, זכויות בו,

הנדרש לביצוע הזיכיון נשוא הזמנה זו. למציע לא תהיה כל טענה כלפי ההתאחדות במידה ויוחלט שהוא 

 זה.  אינו רשאי להשתתף בהליך עקב ניגוד עניינים כמפורט בסעיף

ההתאחדות לכדורגל תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתייחס ו/או לקחת בחשבון למרות האמור לעיל,  

 . לעיל 45בסעיף שאינו עומד בכל הדרישות המפורטות  מציע/משתתףגם הצעה של 

 ה יצורפו המסמכים הבאים:להצע 

או כל משרד אחר בו מתנהל רישום לגבי סוג התאגיד  תעודת רישום מאושרת ע"י רשם החברות 

 הרלוונטי.

 .אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין 

המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את שמות המנהלים, אישור עורך דין  

 .או השותפים בתאגיד המציעאו הזכויות בעלי המניות 

שנים ה 3-בתחום הקמת אפליקציות ופרויקטים אותם ביצע ב המציע ניסיון מסמך המפרט את

 שקדמו להגשת ההצעה.
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 נוספים שיצורפו להצעהאישורים ומסמכים 

 להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים:נוסף על האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  

חוברת ההזמנה על כלל נספחיה כשהם מלאים, חתומה בכל עמוד ע"י המציע, הכל כמפורט  

 בהוראות הזמנה זו.

שאלות ההבהרה והתשובות להן, כפי שישלחו למשתתפים על ידי ההתאחדות, כאשר הן  

 ת ע"י המציע.  חתומו

 קבלה על רכישת מסמכי ההזמנה. 

 .זו הזמנה במסמכי כמפורט הזמנה ערבות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההתאחדות תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

)לרבות בקשר להוכחת כלשהם בקשר להצעה ו/או מסמכים לאשר למציע/משתתף להשלים פרטים 

 בכל מועד.עמידתו בתנאי הסף( 

ההתאחדות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים אישורים ו/או  

 מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.

נכלל העל המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות, בכל שינוי אשר יחול, במידה ויחול, בכל מידע  

 הצעתו.ב

 

 ת בנקאית להצעהערבוצירוף 

בלתי מותנית, אוטונומית, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שקלית צמודה לדולר ארה"ב,  

 להזמנה זו.  "דכנספח "בנוסח המצורף ₪  60,000לטובת ההתאחדות, בסך של 

 לפסילת ההצעה.עלולה להביא  'ד נספחמובהר, כי הגשת ערבות בנקאית שלא בהתאם לנוסח שצורף כ 

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מסמכויותיה של ההתאחדות, מקום שצורפה ערבות בנקאית  

, ההתאחדות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להימנע מפסילת "דנספח "בנוסח החורג מנוסח 

 הצעה ותחת זאת: ה

 . "דנספח "רף כנוסח המצוהתאם ללדרוש מהמציע להגיש ערבות בנקאית מתוקנת ב 

 להתעלם מהחריגות כאילו לא נכתבו. –ככל שמדובר בחריגות שאינן מהותיות  

( סכום 1היא חריגה המתייחסת לאיזה מן התנאים הבאים: ) חריגה מהותיתמובהר כי לצורך סעיף זה, 

; בות( תוקף הער4( היותה של הערבות ערבות בלתי מותנית; )3( האוטונומיות של הערבות; )2הערבות; )

 .( פרק הזמן שבתוכו תחולט הערבות בהתאם לדרישת ההתאחדות5)

מהמועד האחרון להגשת ההצעות, כשהיא ניתנת  יום 90תעמוד בתוקפה למשך הערבות הבנקאית  

 . בכתב דרישת ההתאחדות ממועד קבלת ימים 7בתוך לחילוט 

 המציע חייב להיות הנערב בערבות. 
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להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה אשר תיקבע על ידי ההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע  

 ההתאחדות.

היה ותודיע ההתאחדות למציע, על זכיית הצעתו, תחייב ההצעה את המציע עד לחתימת החוזה עמו  

וההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הערבות בהתאם, עד למועד חתימת 

 החוזה.

הצעתו נתקבלה ולא יאריך את תוקף הערבות על פי דרישת ההתאחדות כאמור לעיל, ו/או זוכה אשר  

יימנע מלחתום, בפרק הזמן שנקבע, על הסכם ההתקשרות כפי שיוגש לו, לחתימתו, על ידי ההתאחדות, 

 להמציא ערבות לביצועיימנע מאו ו/או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע ההתקשרות, ו/

כולה או את ערבותו, רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט ההתאחדות הא בהזמנה זו, ת כמצוין

 כפיצוי מוסכם מראש, מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף.חלקה, 

 כמו כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.

כל מסמך נלווה אחר ולרבות המצאת  הערבות תוחזר לזוכה אך ורק לאחר החתימה על החוזה ועל 

 ערבות בנקאית להבטחת הביצוע, כנוסחה בנספחי ההסכם. 

ההתאחדות תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לחלט ערבות של מציע בהתקיים איזה  

 ב)ב( לתקנות חובת המכרזים.16מתנאי תקנה 

 

 שיקולי ההתאחדות בבחירת המציע הזוכה

ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת, ואינה  

 משא ומתן עם כל המציעים, או עם מי מהם. לנהלמתחייבת 

 אין בשיקולים שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה של ההתאחדות בצורה כלשהי.  

, סכום ההצעהגובה בין היתר את  בשיקולי ההתאחדות, ההתאחדות תהיה רשאית לקחת בחשבון, 

סיונו של המציע בתחום ייכולתו של המציע לבצע את הנדרש בהזמנה זו במקצועיות, נ ,הצעההאיכות 

וההיקף הכספי של הפרויקטים שבוצעו על ידו בתחום זה, היענותו של המציע הקמת אפליקציות של 

 ו, ככל שקיים.סיון העבר של ההתאחדות בעבודה עמילדרישות ההתאחדות וכן נ

 

 דיון עם המציעים וניהול משא ומתן

אחדים מהם, או , ו/או התמחרות בין המציעים נהל משא ומתן עם המציעיםרשאית לההתאחדות  

משא  לנהלההתאחדות אינה מתחייבת , כי יובהר שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה.

 כל המציעים, או מי מהם. ו/או התמחרות ביןומתן 

המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה שייתן במהלך  

המו"מ/ההתמחרות כאמור )פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, אשר סומן ככזה 

 (.ותנאיה התמורה המוצעת ,במסגרת ההצעה ואינו נוגע ישירות לאיכות ההצעה

מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך המשא עתו המקורית או מציע אינו רשאי לחזור בו מהצ 

רשאי להוסיף, להבהיר ולשפר את הוא להפכה לכדאית פחות להתאחדות, אך ומתן/התמחרות או 
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או הפך אותה לפחות כדאית חזר בו מציע מהצעתו  הצעתו, בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.

 ערבותו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. , ההתאחדות תהיה רשאית לחלט אתלעיל כאמורלהתאחדות 

כאמור, תנהל ההתאחדות פרוטוקול אשר יתעד את עיקרי  ,במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים 

 .הדברים

 

 שינוי ההזמנה או ביטול ההזמנה

לבטל את ההזמנה כולה, ו/או חלקה ו/או לא לחתום על החוזה  שומרת לעצמה את הזכותההתאחדות  

 מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.ו/או לא לבצעו 

ההתאחדות תהיה רשאית לוותר על דרישות ו/או קיום תנאים כלשהם ו/או להתנות תנאים כלשהם  

-בין אם עלוידי התייחסות לתנאים בהזמנה זו, -עלאם ו/או להתנות תנאים חדשים ו/או נוספים, בין 

הצעות, ובלבד שניתנה על כך הודעה הת מועד האחרון להגשהלפני  בכל עתחדשות,  הזמנותידי הוצאת 

(, והכול לפי שיקול הוגשהואפשרות לתקן את הצעתו בהתאם )במקרה שבו הצעתו כבר  משתתף/למציע

  דעתה הבלעדי של ההתאחדות.

 ,ההזמנה לפי שיקול דעתהומסמכי לשנות את תנאי לתקן או  שומרת לעצמה את הזכותההתאחדות  

מסמכים, תוספות, או מועד האחרון להגשת ההצעות, ובכלל זה, להוסיף להזמנה בכל שלב עד ל

  הבהרות, שיועברו לכל המציעים באמצעות דוא"ל והם יהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

כל הודעת שינוי כאמור תישלח למציעים באמצעות דואר אלקטרוני, ותחייב את כלל המציעים.  

 ותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים, כאמור.יערכו את הצע המציעים/המשתתפים

ו/או שלא לחתום על ו/או לשנות את היקפה או תנאיה אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההזמנה  

או דרישה ו/או טענה מכל זוכים בהזמנה כל תביעה ו/המציעים/המשתתפים/מי מהלא תהיה ל -החוזה 

לקבל תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי  םזכאי יולא יה םכלפי ההתאחדות או מי מטעמה, וה סוג שהוא

 .כלשהם, לרבות בגין הוצאות שהוצאו לשם הגשת הצעת המחיר, הפסד רווחים צפויים וכדומה

 ביותר או בכל הצעה שהיא. זולהההתאחדות אינה מחויבת לבחור בהצעה ה 

 

 הסכםההחלטה על הזוכה וחתימת 

 ת. הודע"(הודעת הזכייה)להלן: " ך למציעיםההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כ 

תחייב את ההתאחדות רק אם תישלח למציעים כשהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם  הזכייה

 ההתאחדות.

ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה בין יותר ממציע אחד ו/או להתקשר רק לגבי  

 ול דעתה הבלעדי.חלק מהעבודה עם מציע מסוים, הכול עפ"י שיק

להזמנה זו, בתוספת הפרטים הרלוונטיים  'הכנספח בנוסח המצ"ב  השירותיםהזוכה יחתום על הסכם  

ימי עסקים מיום שיומצא לו ההסכם  5אשר יוספו ע"י ההתאחדות, בהתייחס להצעה הזוכה, וזאת תוך 

ע"י ההתאחדות. הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, או סמכות מעבר לכתוב בהסכם, לרבות 

בשל מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הבנה, פרטיכל, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, לרבות 

 במסגרת ההליכים לקראת כריתתו, ואף לאחר שנחתם.
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' והודעת הזכייה אשר הנספח  -חתם ההסכם עם הזוכה, כאמור לעיל, יהוו ההסכם כל עוד לא נ 

נשלחה/נמסרה ע"י ההתאחדות לזוכה, את המסמכים הממצים והמחייבים בין ההתאחדות לבין 

 הזוכה.

זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר  , לרבות הזוכה,בכל מקרה לא יהיה מציע 

 לה.להשתתפותו בהליכים א

 

 הבהרות והוראות נוספות

ולא יחולו עליה הוראות דיני  1992 -חוק חובת מכרזים, תשנ"ב הזמנה זו אינה מכרז כהגדרתו ב 

והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם חלים  1992-המכרזים. מובהר, כי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב

"מכרז" הדבר נעשה למען הנוחות  גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח ועל הליך זה. על ההתאחדות

 בלבד.

או ההסכם להתאחדות לכדורגל לאחר \הגשת הצעה ו .אינה מהווה הצעהלהציע הצעות הזמנה  זו  

 ידי המציע לא תהווה קיבול. -שנחתם על

כדי לחייב את ההתאחדות להתקשר  לא יהיה בעצם פרסום ההזמנה ו/או בקבלת הצעות ו/או בבחינתן 

בות כלשהי ו/או מצג יו/או כדי ליצור התחיכלשהו או עם מי מהמציעים/משתתפים  משתתף/עם מציע

 .המשתתף/כלשהו של ההתאחדות לכדורגל כלפי המציע

בנוסף על האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכלליותו, ההתאחדות תהיה רשאית להחליט כל החלטה, לפי  

חדשות, מבלי שמי הזמנות שיקול דעתה הבלעדי, לרבות החלטה שלא לקבל הצעה כלשהיא, ולהוציא 

מהמציעים יהא זכאי לקבלת תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, לרבות בגין הוצאות שהוצאו לשם 

 ת, הפסד רווחים צפויים וכדומה, להאריך את המועד לקבלת ההצעות בתנאים שתקבע.והצעההגשת 

 ., רשאית ההתאחדות לנהל עימו משא ומתן נוסףבהזמנהגם לאחר קבלת החלטה על הזוכה  

בהחלטת ההתאחדות בדבר  אך ורקיהיה רשאי לעיין  מציע אשר הצעתו לא הוכרזה כזוכה בהזמנה 

 7-בחירת ההצעה הזוכה, ובלבד שפנה להתאחדות בבקשה לעיין בהחלטה האמורה עד ולא יאוחר מ

 ימים מקבלת הודעת הזכייה. 

תנאי ההסכם שייחתם עם לו/או  התנאיהזמנה זו או להסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע ל 

 .יפו-הזוכה/ים תהא של ביהמ"ש המוסמך בתל אביב
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  מהות ההזמנה –פרק ב' 

 ההזמנה מהות

שמטרתה (  Nativeאפליקציה אשר תתמוך בכל סוגי המדיות השונות ) בהקמת  ההתאחדות מעוניינת 

להכניס את הכדורגל לכל בית בישראל, ובמיוחד לפנות לקהילה הצעירה. הערך המרכזי הינו 

engagement  של המשתמשים, בין השאר ע״י הודעותpush notifications  המותאמים למשתמש. יעדים

 יצירת מועדון לקוחות רחב ונאמן.נוספים כוללים הגדלת מספר המשתמשים המחוברים ו

אשר אפליקציה  ,נשוא ההזמנה , באמצעות צוות שיוקצה לביצוע הפרויקטהזוכה יידרש להקים 

ים לתית עתידית למודותסתמך על מודולים נבחרים וקיימים באתר ההתאחדות לכדורגל ותאפשר תש

 תכולת העבודה הנדרשת. –' אנוספים כמפורט בנספח 

 .המכיל את כל תהליכי המערכת והמסכים שלההמערכת על של אפיון מסמך  'אכנספח להזמנה מצורף  

  של כלל מסכי האפליקציה להתאחדות לאישור.  UI-ו  UX מפורט הכולל איפיוןלהגיש מסמך הזוכה על  

ותכלול אחריות חומרה ע"י יצרן  ,המפורט מסמך האיפיוןבובהתאם למפורט המערכת תהיה חדשה  

  .24/7החומרה באתר הלקוח, במענה של 

 ההצעה הכספית ואופן התשלום

  .זו להזמנה 'בכנספח את ההצעה הכספית יש להגיש במסגרת הטופס המופיע  

, בדיקות מסירת המערכת, התקנות בשרתי ההתאחדות, ליווי את הקמת האפליקציהעל ההצעה לכלול  

 נתונים ממערכות בסיסי המידע והנתונים הקיימים. ורפלקציית סנכרוןבדיקות קבלה, 

 צוות

 לפרויקט זה יוקצו על ידי הזוכה: 

 .מנהל פרויקט )לניהול הפרויקט כולו כולל אינטגרציה ואחריות ביצוע עם גופים אחרים( 

 ניתוח כל תהליך באפיון לפני פיתוחו(.מנתח מערכות )ל 

 ראש צוות מתכנתים. 

 צוות מתכנתים. 

 (.DBAאיש בסיסי נתונים ) 

 (.UIאנשי  \UXאנשי  \צוות עיצוב )מעצבים 

מראש  לא תתאפשר החלפה של אנשים במהלך הפרויקט או בשנת התחזוקה אלא באישור ההתאחדות 

 . ובכתב

פרויקט לכל תקופת הפיתוח ולשנת הצוות המוקצים להמציע הזוכה מתחייב לזמינות כלל אנשי  

 התחזוקה שלאחריה.

 

 בסיס נתונים
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ידרש לכתיבה אליו וזאת על מנת תבסיס הנתונים של המערכת יהיה נפרד ממערכות ההתאחדות אבל  

 לספק אפשרות של עדכון נתונים ממערכות ההתאחדות.

הקיימות שאילתות או יועתקו כתבו על מנת לספק נתונים ממערכות ההתאחדות אל מערכת האתר י 

 Modern Systemהזוכה בעזרת חברת  מציעהעל ידי כיום בשרתי אתר האינטרנט של ההתאחדות 

כתיבת או העתקת  )החברה אשר מתחזקת את התוכנה התפעולית של ההתאחדות(, אולם מודגש כי 

 באחריות הזוכה, מבחינת כתיבה, תקינות וביצועים.  שאילתות אלו יהיו

יהיה אחראי לכתיבת  אשר  (DBA) איש בסיס נתוניםקצה הזוכה יכתיבת או העתקת השאילתות ל 

זה יהיה אחראי על אבטחת בסיס הנתונים  DBA. כמו כן Modern Systemהשאילתות ביחד עם חברת 

 מפני פריצה, תחזוקת הנתונים ושיפור הביצועים לכל אורך הפרויקט ושנת התחזוקה.

שאילתות  בתלטובת משימת כתי Modern Systemבכל עלות ישיבות העבודה עם עובדי שא ייהזוכה  

 האתר.

במודולים הרלוונטיים  )ליגות, מועדונים, נבחרות( יהיה ניתן לבצע העתקה של השאילתות משרתי אתר  

ההתאחדות שכן מדובר בהעתק של אותם מודולים שכבר קיימים באתר בתוספת הודעות מתפרצות 

 .ייחודיים נוספים לאפליקציה ואלמנטים

 חומרה

 תירכש על פי הצורך ע"י ההתאחדות.נשוא ההזמנה חומרה לפרויקט  

 

 תחזוקה

מסמך האיפיון המפורט בתכלול שירות תחזוקת המערכת לשנה הראשונה לתיקון תקלות על פי  ההצעה 

 .למסמכי המכרזאחריות ותחזוקה  – 10פרק ותכולת העבודה הנדרשת )נספח א' להזמנה זו(, ב

הזוכה יתחייב להעסיק במהלך כל שנת התחזוקה הראשונה אנשי המקצוע המכירים את המערכת  

  ומסוגלים לתחזקה כמתחייב ממסמכי ההזמנה.

במסמך האיפיון המפורט על בסיס  24/7בנוסף, תינתן הצעת מחיר לתחזוקה לכל שנה נוספת לשרות  

 .אחריות ותחזוקה למסמכי המכרז - 10בפרק ו(, ותכולת העבודה הנדרשת )נספח א' להזמנה ז

 

 תוספות )שינויים ושיפורים(

מהמסכים ללא  15%מהתהליכים הלוגיים ועד  10%הצעת המחיר תכלול אפשרות לחריגה של עד  

 תוספת מחיר.

 

 מועדים

על הזוכה יהיה לעמוד בכל התנאים והדרישות עפ"י מסמך הזמנה זה, להשלים את בניית אתר  

 .1.9.2022כת החדשה, כל זאת עד ליום ט ולהסב את המידע הקיים במערכת הקיימת אל המערהאינטרנ
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 ערבויות לביצוע

הזוכה בהליך יידרש להמציא להתאחדות, עובר לכריתת הסכם ההתקשרות, ערבות בנקאית צמודה  

ובלתי מותנית, לטובת ההתאחדות, בנוסח שיאושר על פי דעתה, שער הדולר האמריקאי, אוטונומית ל

לאחר מועד השלמת  ימים 30ואשר תהא בתוקף ממועד חתימת ההסכם ועד ₪  60,000בסכום של 

וקבלתן ע"י ההתאחדות וזאת להבטחת להזמנה זו( ד' בהתאם להסכם ההתקשרות )נספח העבודות 

 ורט בהסכם שייחתם עם הזוכה. י תנאי ההתקשרות על ידי הזוכה, כפי שיפומיל

ההתאחדות תהא רשאית להחליף את הערבות הבנקאית בבטוחה מתאימה אחרת, וזאת על פי שיקול  

 דעתה המלא והמוחלט.

, ערבות או במקומה ההתאחדות רשאית לדרוש בנוסף לערבות הביצועמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  

 , במישרין ו/או בעקיפין.אישית של בעלי המניות ו/או של השותפים בזוכה
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  ותכולת העבודה הנדרשתעל  איפיוןמסמך  –א'  נספח

  יעדים – 1פרק 

 

  הבהקים ורקע 

 

 .2016להתאחדות אתר אינטרנט בעל מידע רב אשר תוכנן והוקם מחדש בשנת 

האתר מאוכלס כיום בשרתי חברה חיצונית ומכיל שלושה שרתי אפליקציה ושני שרתי בסיסי נתונים אשר 

 מבצעים רפליקציה מביסי הנתונים של מערכות ההתאחדות כל חצי שעה.

משחקי  ם:מניתוח האתר עולה כי מרבית המשתמשים החוזרים גולשים לאזורים ספציפיים מאד באתר וה

הליגות, עמודי קבוצה, נתוני מלכי השערים, בישולים, כרטיסים אדומים/ צהובים, מבקיעי שערים, לוח 

ובדה של קיום אתרים ואפליקציות רבות בשוק כיום העוסקים בכתבות וחדשות תוצאות. בהתחשב בע

ספורט הוחלט לפתח אפליקציה אשר תתרכז בנושאים בהם להתאחדות יתרון מובהק כגון הנבחרות 

 הלאומיות ,הליגות הנמוכות והחובבניות ועוד.

 

 לקוח 

 
 אשר תנהל את המידע באתר -ההתאחדות לכדורגל בישראל  

 

  היישוםמומחה 

 תכני האתר יוזנו ע"י יחידות השיווק והדוברות של ההתאחדות לכדורגל. 

 תפעול האתר השוטף מבחינה טכנית וכן המידע התפעולי באתר יהיה באחריות אגף המחשוב של ההתאחדות. 

 

 משתמש עיקרי 

 בארץ ובעולם ובפרט אוהדי הכדורגל בארץ.מכשירים סלולריים  משתמשיקהל 

 

 יעדים ומטרות 

 ענה על המטרות יההתאחדות לכדורגל מעוניינת להקים אתר אינטרנט אשר יחליף את האתר הקיים ו

 הבאות:

  הקמת אפליקציה שמטרתה להכניס את הכדורגל לכל בית בישראל, ובמיוחד לפנות לקהילה
 pushשל המשתמשים, בין השאר ע״י הודעות  engagementהצעירה. הערך המרכזי הינו 

notifications  המותאמים למשתמש. יעדים נוספים כוללים הגדלת מספר המשתמשים המחוברים
 יצירת מועדון לקוחות רחב ונאמן.ו

 
 נוחות וקלות שימוש וניווט באפליקציה 

 .עיצוב מודרני ,חדשני ומושך עין 
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 שוויון זכויות לאנשים עם תקנות מכוח  ת האפליקציה לחובות החלות על ההתאחדותהתאמ

 2013-)התאמות נגישות לשירות(, תשע"גמוגבלות 

  התאמה(  האפליקציה לכלל המכשירים הסלולרייםAndroid, OS, Microsoft) 

 

  קשר ליעדי הארגון -השתלבות ביעדי הארגון 

 םוביניההאפליקציה המוצעת עומדת ביעדים האסטרטגיים אותם הגדירה ההתאחדות לכדורגל 
 . engagementהגדלת כמות המשתתפים ו 

 

 אופק הזמן 

   יר ועד להחלטת ההתאחדות על לאוו התעליישמש את ההתאחדות לכדורגל מיום האפליקציה ת            

 החלפתה/ שדרוגה בצורה מלאה או חלקים ממנה.            

 

  מהות המערכת –יישום  – 2פרק 

 מאפיינים כלליים

 כולל  רטוומפ מסמך אפיון מלא יכתוב הזוכה(UX ,UI). 

 תבסס על מערכות ניהול תוכן האפליקציה תCMS  לאפליקציית המתאימותNATIVE. 

 ממשק משתמש

  הודעות למשתמש בגין פעולה, הודעות שגיאה והתרעות צריכות להיות אחידות במראה ובתוכן. יש

 לוודא כי ההודעות אינן חושפות מידע אודות המשתמש ואבטחת המידע של האתר. 

 רמת בי הנגישות ממשק המשתמש יתמוך בכללAA  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם לרבות בהתאם ל

 . 2013-מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג

  קונספטים גרפיים לאתר. הקונספטים יגובשו זה אחר זה רק במידה  3המציע נדרש לגבש עד

שיגיעו לפגישות  UI\UXוההתאחדות לא קיבלה את הקונספט הקודם. כל קונספט יגובש ע"י מומחי 

 עם נציגי ההתאחדות.  
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 תכולת האפליקציה

 

 על האפליקציה להכיל את המודולים העיקריים הבאים:
 
  – ליגות וטורניר גביע המדינה .א

 
העתק של חוצץ הליגות באתר ההתאחדות לכדורגל בתוספת אפשרות שליחת הינו  מודול זה
 .על הרכבים )ראה חלק אזור אישי(  PUSHהודעות 

 
 ליגות 

ליגות אולם לא כולן  120 -הליגות הוא המקום המרכזי של פעילות ההתאחדות לכדורגל.  קיימות כ

 יוצגו באופן קבוע.

דוגמאות לליגות: ליגת על, ליגה לאומית, ליגה א, ליגה ב, ליגה ג, כדורגל אולמות, נשים, נערות , 

נערים ב, נערים ג, ילדים א, ילדים ב, ילדים ג, טרום ילדים א, טרום ילדים ב, ילדות, נוער, נערים א, 

 טרום ילדים ג, מקומות עבודה , קט רגל , מכללות.

 הליגה מתחילה באוגוסט ומסתיימת במאי.

חוץ /פליאוף -בכל ליגה יש מספר שלבים, כל שלב מאופיין על פי שיטת המשחק שלו : בית

 הטוב מ...)תחתון/עליון(/ הכרעה / 

 מחזורים )תלוי בכמות הקבוצות שמשחקות ושיטת הליגה(.   Xבכל שלב יש 

 כל מחזור מכיל משחק בית ומשחק חוץ כפול כמות הקבוצות באותה הליגה.

 משחקים.  10 -ל 6כל מחזור מכיל סדרה של משחקים בין 

 נתוני הליגות, ישלפו מתוך מערכת ניהול המשחקים של ההתאחדות. 

 ל ליגות יגיע הגולש אל דף הלובי של הליגות.בלחיצה ע

 

  הלובי של הליגותמסך 

 הלובי של הליגות, יהווה דף כניסה לעולם הליגות. מסך  

אלמנט גרפי. הדף יהיה בחלקו גם דף תוכן /יוצג על ידי קופסאתכל אחת מקבוצת הגיל של הליגות 

 יכלול את הרכיבים הבאים: והאתר  שייבנה בפורמט של "פורטל חדשות" , יוזן ע"י מנהל התוכן של

 מידע תמציתי אודות הליגות השונות 

 אלמנט גרפי לכל קבוצת גיל של הליגות. לחיצה על הקופסא, תכניס את הגולש לדף  /קופסא

 הלובי של קבוצת הגיל של הליגה. 

   .בדף הלובי של קבוצת הגיל, יוצגו נתונים אודות הליגות הרלוונטית ששייכות לקבוצת גיל זו

גיל נוער  יש ליגות טוטו לנוער, ליגה לאומית צפון, לאומית דרום, ארצית הקבוצת ללדוגמה 

 טוטו לנוער. ת הינה ליגשתוצג דרום, ארצית צפון, ועוד. ברירת המחדל 

   חיפוש ליגה על פי שם הליגה.  רכיב -רכיב חיפוש ליגה 
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 ליגה: מסך 

ליגה  שיציג נתונים מתוך המערכות  מסך יגות תחת אותה קבוצת גיל ייבנהלכל אחת מהל

 התפעוליות של ההתאחדות לכדורגל ויכיל את הרכיבים הבאים: 

 תפריט עליון לניווט מהיר לשאר הליגות באותה קבוצת הגיל 

  ,קובצת גיל, קבוצות, מס' קבוצות עולות, מס' קבוצות יורדות, פרטי הליגה: סבבים, מחזורים

 .משך המשחק, הפסקה, חילופין

  בליגה לאומית וליגת העל יוצג שמות הקבוצות ועבור כל  -רשימת הקבוצות המשחקות בליגה

 קבוצה יוצג לוגו. בליגות האחרות ייבחן הצגת לוגו או שמות הקבוצות כקישורים בלבד. 

 רכזייםתמונה/ וידאו מ. 

  איתור משחק: חיפוש מתקדם של משחקים על פי קבוצות/ מחזורים. תוצאות החיפוש יוצגו

בצורת טבלאית הכוללת את נתוני המחזור, תאריך, משחק, מגרש, שעה ותוצאה המשחק. שמות 

 הקבוצות יהוו קישור לדפי הקבוצות ושם המגרש יהווה קישור לדף המגרש.

  קודמות של ליגה מסוימת, יהיו נתונים זהים לנתוני הליגה עונות קודמות : נתוני עונות

 הנוכחית, לאחר בחינת העונה. 

 רכיב המציג את שמות הקבוצות הזוכות בליגה בעונות הקודמות בצורה  –רשימת האלופות

ויזואלית על פי תאריך. שם הקבוצה יהווה גם קישור לדף הקבוצה. במידה ולא תוצג רשימה 

 כיב לדף המציג את רשימות האליפויות המלאה. מלאה, יהיה קישור בר

  רכיב שלב במשחק של הליגה על פי השלב הנוכחי )סיבוב/ פליאוף...(   –שלב במשחק 

a.  רכיב שלב במשחק 

רכיב שלב במשחק מציג נתונים על פי שלב בטורניר המשחקים של הנבחרת/קבוצה. הרכיב 

מציג את טבלת הניקוד, לוח המשחקים וסטטיסטיקות של נבחרת/קבוצה בהתאם 

 לקמפיין/ שלב בליגה/ גביע. 

  .הרכיב ישולב בדפי הנבחרות, ליגה וגביע 

  התפעוליות של ההתאחדות.הנתונים לכל החלקים ברכיב  יגיעו מממשקים למערכות 

  הרכיב יחולק לחוצצים על פי עולם התוכן. לדוגמא תחת נבחרות יהיו חוצצים כגון

מוקדמות מונדיאל, גביע החלב, משחקי ידידות. תחת ליגה יהיו חוצצים של סיבוב א/ב/ג, 

פליאוף או הצלבה. תחת גביע הטוטו יהיה בית א/ב, חצי גמר וגמר. תחת גביע המדינה יהיו 

 חוצצים: שלבים מוקדמים/ שמינית/קבע/חצי גמר וגמר.  

  .שלבים עתידיים בטורניר לא יהיו לחיצים 

   . )ברכיב יהיה תיבות סינון על פיו יוצגו כל הנתונים )טבלת ניקוד, משחקים, סטטיסטיקות

תיבות הסינון יופיעו רק לחוצצים רלוונטיים ולא תמיד. לדוגמא סינון על פי משחקי בית/ 

כולם. במקרה של בחירת המשתמש במשחקי בית בלבד, תשתנה טבלת הניקוד, טבלת /חוץ

המשחקים והסטטיסטיקות באותו החוצץ לתצוגת על פי משחקי הבית בלבד.  סינון לפי 

 מחזור, יציגת את טבלת הניקוד, טבלת המשחקים והסטטיסטיקה רק למחזור הנוכחי. 

b. : טבלת ניקוד 

 ר של המשחקים עד לשלב נוכחי.רכיב המציג את הניקוד המצטב
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 . כבררת מחדל יוצג ברכיב ניקוד המשחקים של המחזור הנוכחי 

  (. 14ניתן יהיה להציג את טבלת הניקוד בהתאם למחזור )לדוגמא מחזור 

  הטבלה תציג את הנתונים הבאים: מיקום, סימון גרפי של עלייה/ירידה בטבלה, מיקום

קודם , קבוצה, משחקים )שהקבוצה שיחקה בשלב( , משחקים חסרים, ניצחונות, תיקו, 

 הפסדים, שערים, הפרש )הפרש השערים בין כמות שערי הזכות לחובה(, נקודות. 

 ות ליגה  כגון קו הפרדה או בטבלה יוצג  חיווי לקבוצות שיורדות/עולIcon . 

  חלק מהטבלאות יחולקו לחלקים על פי כותרות ביניים לדוגמא פליאוף עליון/ תחתון. חלק

מהקבוצות שייכות לפליאוף העליון וחלק לתחתון. כותרות הביניים יוצגו בטבלה בהתאם 

 למיקום הקבוצות.

c. רשימת המשחקים 

 מחזור/ קמפיין. רכיב המציג תצוגת משחקים בהתאם לסיבוב/

 :עבור כל משחק יוצגו הנתונים הבאים 

o .לפני המשחק : תאריך, שעה, שמות הקבוצות המשחקות, מגרש 

o תוצאה, הארכה, בעיטות הכרעה.  ותשד פואחרי המשחק: יתווס 

 .שדות שם המשחק, תוצאה, הארכה, בעיטות הכרעה יהוו גם קישור לדף המשחק 

  .שדה מגרש יהווה קישור לדף המגרש 

 . משחקי מחזור ומשחקי השלמה יופרדו ברכיב מיתר המשחקים 

 .רשימת המשחקים תהיה ניתנת להדפסה ע"י כפתור ברכיב 

  ברכיב יהיה פרמטר לפיו ייקבע מספר המשחקים להצגה וכן קישור לרשימת המשחקים

 המלאה. 

d.  נתונים סטטיסטיים 

מחזור/ סבב. ניתן יהיה רכיב המציג נתונים סטטיסטיים אודות הקבוצה/ נבחרת/ ליגה/ 

להציג רק חלק מהנתונים בהתאם למיקום שלהם באתר. לדוגמא באם מוצגים הנתונים 

בדף קבוצה יוצגו רק הנתונים הרלוונטיים לקבוצה לדוגמה כובשי שערים, צבירת אדומים/ 

 צהובים. 

  גמה יוצגו נתונים אודות השחקן, מס' שערים, קבוצה )כאשר רלוונטי לדו –כובשי שערים

בליגה/ גביע(. שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה, שם השחקן יהווה קישור לדף 

 השחקן. 

  יוצגו נתונים אודות השחקן, מס' שערים, קבוצה )כאשר רלוונטי  -צבירת צהובים/ אדומים

לדוגמה בליגה/ גביע( שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה, שם השחקן יהווה קישור לדף 

 השחקן. 

 קטגוריה )הבקעות/ ספיגות שערים/ אדומים/ צהובים(, ממוצע  –עי נתונים למשחקממוצ

 למשחק, למחזור, לקמפיין. שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה. 

  ממוצע שערים/ כרטיסים אדומים/ צהובים למשחק ולמחזור  –ממוצעי נתונים כלליים

 עבור כל הליגה/ גביע. 
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  קמפיין יוצגו הנתונים הבאים כאשר ניתן יהיה למיין עבור כל שחקן ב -שחקנים בקמפיין

ולסנן את הנתונים:  שם, מס משחקים, מס'  שערים שכבש, מס' כרטיסים צהובים/אדומים 

מס'  –מס' המשחקים בהם נכנס בהרכב הפותח, נכנס כמחליף  –שקיבל, הרכב פותח 

 המשחקים בהם נכנס כמחליף, הוחלף, מס' דקות משחק.

e. בוצה ההוגנות/ שחקן הוגןרכיב תחרות הק  

 )פרמטר( המקומות הראשונים בתחרות. הפרטים שיוצגו:  Xאת  מציג

  :עבור קבוצה 

o .מיקום, שם הקבוצה, סה"כ משחקים, ניקוד , קישור להרחבה 

o הניקוד של הקבוצה. יוצגו נתוני  יבלחיצה על קישור להרחבה, יוצג דף עם כל פרט

מסגרת המשחקים, המשחק, סבב, מחזור, תיאור הנקודות, שם השחקן  וניקוד. 

 הפריטים יוצגו על פי סדר כרונולוגי של הנקודות. 

o  יהווה גם קישור לדף הקבוצה.  –שם הקבוצה 

 :עבור שחקן 

o  .מיקום, שם הקבוצה , שם השחק, ניקוד, קישור להרחבה 

o  יהווה גם קישור לדף השחק.שם השחקן 

o  בלחיצה על הקישור להרחבה יוצג דף עם כל המידע על הניקוד והצבירה של השחקן

בטבלה. יוצגו נתונים אודות מסגרת המשחקים, מחזור, סבב, תאריך, משחק, שופט, 

 קבוצה, הרכב, דקות כניסה. 

o .שם השופט יהווה גם קישור לדף השופט 

o ף הקבוצה. שם הקבוצה יהווה גם קישור לד 

  בלחיצה יוצגו כל הקבוצות/ השחקנים בתחרות והמיקום שלהם. –קישור להרחבה 

  תינתן אפשרות להדפיס את נתוני הקבוצה/ שחקן.  –הדפסה 

  .קישור לספריית טפסים מחולקת לנושאים עבור הליגה 

f.  גביעים 

 תפרצות גם כאן העתק של חוצץ הגביע מאתר ההתאחדות עם הודעות מ – דף גביע המדינה

 למי שנרשם באזור האישי.

 
 נבחרות ישראל בכדורגל -נבחרת ישראל  .ב

 

 נבחרות.  בין הנבחרות: הנבחרת הלאומית, הנבחרת הצעירה, נבחרת הנשים.  12בישראל 

 עולם התוכן של הנבחרות יכלול את הדפים הבאים:

  הלובי של הנבחרותמסך 

  נבחרות ישראלמסך 
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  הלובי של הנבחרות:מסך 

הלובי של הנבחרות יהווה שער כניסה לעולם התוכן של הנבחרות בישראל. הדף ייבנה בפורמט דף 

של "פורטל חדשות" ויציג פרטי מידע אודות הנבחרות של ישראל. הדף יהיה דף תוכן אשר יוזן ע"י 

 מנהל התוכן של האתר ויכלול את הרכיבים הבאים:

  כותרת 

 אלמנט מרכזי של תמונה/ וידאו 

  קשוריםמאמרים 

 תמונות 

  קישור לדף הלובי של כל נבחרת ונבחרת 

  רכיב חיפוש מתקדם, המאפשר חיפוש של משחק או שחקן נבחרת על פי  –רכיב חיפוש נבחרות

 פרמטרים שונים כגון שנה, קמפיין, שם השחקן ועוד. 

 נערים 18ר עד גיל , נוע19, נוער עד גיל 21הלובי של כל נבחרת )גברים, נשים, נבחרת ישראל עד גיל   מסך ,

, כדורגל אולמות, כדורגל 16, נערות עד גיל 17, נערות עד גיל 19, נערות עד גיל 16, נערים עד גיל 17עד גיל 

חופים(  יהווה שער כניסה לעולם התוכן של הנבחרת.  הדף ייבנה בפורמט של "פורטל חדשות" ויציג 

ן ע"י מנהל התוכן של האתר ויכלול את הרכיבים פרטי מידע אודות הנבחרת. הדף יהיה דף תוכן אשר יוז

 הבאים:

  שם הנבחרת –כותרת 

 .תמונה/ וידאו מרכזיית של הנבחרת 

 .גלריית תמונות הנבחרת 

 . גלריית סרטי וידאו של הנבחרת 

  דירוגFIFA  של הנבחרת כולל קישור לאתרFIFA .לדירוג המתאים 

  לא כטבלת נתונים( ויכללו אירועים כגון  יוצגו בצורה ויזאולית -אירועים קרובים של הנבחרת(

משחקים )רשמי/ ידידות( , מסיבות עיתונאים, אימון. עבור כל אירוע יוצגו פרטים רלוונטיים 

 כגון תאריך, שעה, מקום, הקבוצות המשחקות וכו' בהתאם לעיצוב הגרפי שיוצע.

  הנבחרת ורשימת  נתונים סטטיסטיים ברמת הנבחרת: הקמפיין הנוכחי/אחרון, מס' הופעות

 כובשים. ראה פירוט נתונים לתצוגה לכל קמפיין בהמשך.

  רכיב המציג את רשימת השחקנים בעלי מספר הופעות הגבוה ביותר בנבחרת  –מספר הופעות

כולל מס' ההופעות. שם השחקן יהווה קישור לדף שחקן וניתן יהיה לעבור גם לדף המציג את 

 ופעות בנבחרת.רשימת השחקנים המלאה על פי מס' הה

  רכיב המציג את שמות השחקנים שכבשו את מירב השערים בנבחרת. שם  –רשימת כובשים

 השחקן, יוביל לדף השחקן וניתן יהיה לעבור לרשימה המלאה המציגה את רשימת הכובשים

  נתוני משחקי הנבחרת:  סוג משחק )רשמי/ידידות(, כמות ניצחונות, כמות תיקו , כמות

משחקים אחרונים של  Xשערים, כמות ספיגות, אחוזי הצלחה. הרכיב יציג הפסדים,  כמות 

 הנבחרת על פי קביעת מנהל התוכן של האתר וכן יכלול קישור לרשימה המלאה של המשחקים. 

  .היסטורית הנבחרות : סגל ובעלי תפקידים אחרים 
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  קמפייניםמסך 

דדה הנבחרת. נתוני הקמפיינים הקמפיינים של הנבחרת, יציג את כל הקמפיינים בהם התמו מסך

ישאבו מהמערכות התפעוליות של ההתאחדות ויהיו מסודרים על פי שנות הקמפיינים. הדף יכלול 

 את הרכיבים הבאים:

  הרשימה תכלול שם קמפיין ושנה. שם הקמפיין יהווה קישור לדף  –רשימת הקמפיינים

 הקמפיין. 

 

  קמפיין  מסך 

שיכיל את  רכיב שלב במשחקים עבור אותו  מסךמפיין וקמפיין של הנבחרת ייבנה עבור כל ק

הקמפיין.  רכיב שלב במשחק כולל מגוון נתונים שיגיעו מתוך המערכות התפעוליות של ההתאחדות 

 לכדורגל. 

a.  רכיב שלב במשחק 

רכיב שלב במשחק מציג נתונים על פי שלב בטורניר המשחקים של הנבחרת/קבוצה. הרכיב מציג את 

טבלת הניקוד, לוח המשחקים וסטטיסטיקות של נבחרת/קבוצה בהתאם לקמפיין/ שלב בליגה/ 

 גביע. 

  .הרכיב ישולב בדפי הנבחרות, ליגה וגביע 

  התפעוליות של ההתאחדות.הנתונים לכל החלקים ברכיב  יגיעו מממשקים למערכות 

  הרכיב יחולק לחוצצים על פי עולם התוכן. לדוגמא תחת נבחרות יהיו חוצצים כגון

מוקדמות מונדיאל, גביע החלב, משחקי ידידות. תחת ליגה יהיו חוצצים של סיבוב א/ב/ג, 

פליאוף או הצלבה. תחת גביע הטוטו יהיה בית א/ב, חצי גמר וגמר. תחת גביע המדינה יהיו 

 חוצצים: שלבים מוקדמים/ שמינית/קבע/חצי גמר וגמר.  

  .שלבים עתידיים בטורניר לא יהיו לחיצים 

   . )ברכיב יהיה תיבות סינון על פיו יוצגו כל הנתונים )טבלת ניקוד, משחקים, סטטיסטיקות

תיבות הסינון יופיעו רק לחוצצים רלוונטיים ולא תמיד. לדוגמא סינון על פי משחקי בית/ 

כולם. במקרה של בחירת המשתמש במשחקי בית בלבד, תשתנה טבלת הניקוד, טבלת /חוץ

המשחקים והסטטיסטיקות באותו החוצץ לתצוגת על פי משחקי הבית בלבד.  סינון לפי 

 מחזור, יציגת את טבלת הניקוד, טבלת המשחקים והסטטיסטיקה רק למחזור הנוכחי. 

 

b. : טבלת ניקוד 

 בר של המשחקים עד לשלב נוכחי.רכיב המציג את הניקוד המצט

 . כבררת מחדל יוצג ברכיב ניקוד המשחקים של המחזור הנוכחי 

  (. 14ניתן יהיה להציג את טבלת הניקוד בהתאם למחזור )לדוגמא מחזור 

  הטבלה תציג את הנתונים הבאים: מיקום, סימון גרפי של עלייה/ירידה בטבלה, מיקום

קודם , קבוצה, משחקים )שהקבוצה שיחקה בשלב( , משחקים חסרים, ניצחונות, תיקו, 

 הפסדים, שערים, הפרש )הפרש השערים בין כמות שערי הזכות לחובה(, נקודות. 

 ות ליגה  כגון קו הפרדה או בטבלה יוצג  חיווי לקבוצות שיורדות/עולIcon . 
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  חלק מהטבלאות יחולקו לחלקים על פי כותרות ביניים לדוגמא פליאוף עליון/ תחתון. חלק

מהקבוצות שייכות לפליאוף העליון וחלק לתחתון. כותרות הביניים יוצגו בטבלה בהתאם 

 למיקום הקבוצות.

 

c. רשימת המשחקים 

 מחזור/ קמפיין. /רכיב המציג תצוגת משחקים בהתאם לסיבוב

 :עבור כל משחק יוצגו הנתונים הבאים 

o .לפני המשחק : תאריך, שעה, שמות הקבוצות המשחקות, מגרש 

o תוצאה, הארכה, בעיטות הכרעה.  ותשד פואחרי המשחק: יתווס 

 .שדות שם המשחק, תוצאה, הארכה, בעיטות הכרעה יהוו גם קישור לדף המשחק 

 .שדה מגרש יהווה קישור לדף המגרש  

 . משחקי מחזור ומשחקי השלמה יופרדו ברכיב מיתר המשחקים 

 .רשימת המשחקים תהיה ניתנת להדפסה ע"י כפתור ברכיב 

  ברכיב יהיה פרמטר לפיו ייקבע מספר המשחקים להצגה וכן קישור לרשימת המשחקים

 המלאה. 

d.  נתונים סטטיסטיים 

רכיב המציג נתונים סטטיסטיים אודות הקבוצה/ נבחרת/ ליגה/ מחזור/ סבב. ניתן יהיה להציג רק 

חלק מהנתונים בהתאם למיקום שלהם באתר. לדוגמא באם מוצגים הנתונים בדף קבוצה יוצגו רק 

 הנתונים הרלוונטיים לקבוצה לדוגמה כובשי שערים, צבירת אדומים/ צהובים. 

  יוצגו נתונים אודות השחקן, מס' שערים, קבוצה )כאשר רלוונטי לדוגמה בליגה/  –כובשי שערים

 גביע(. שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה, שם השחקן יהווה קישור לדף השחקן. 

  יוצגו נתונים אודות השחקן, מס' שערים, קבוצה )כאשר רלוונטי  -צבירת צהובים/ אדומים

ע( שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה, שם השחקן יהווה קישור לדף לדוגמה בליגה/ גבי

 השחקן. 

 קטגוריה )הבקעות/ ספיגות שערים/ אדומים/ צהובים(, ממוצע  –ממוצעי נתונים למשחק

 למשחק, למחזור, לקמפיין. שם הקבוצה יהווה קישור לדף הקבוצה. 

  צהובים למשחק ולמחזור עבור כל ממוצע שערים/ כרטיסים אדומים/  –ממוצעי נתונים כלליים

 הליגה/ גביע. 

  עבור כל שחקן בקמפיין יוצגו הנתונים הבאים כאשר ניתן יהיה למיין ולסנן  -שחקנים בקמפיין

את הנתונים:  שם, מס משחקים, מס'  שערים שכבש, מס' כרטיסים צהובים/אדומים שקיבל, 

מס' המשחקים בהם  –כמחליף  מס' המשחקים בהם נכנס בהרכב הפותח, נכנס –הרכב פותח 

 נכנס כמחליף, הוחלף, מס' דקות משחק.

 

 בעלי תפקידים בנבחרת מסך 

דף בעלי התפקידים בנבחרת יציג את סגל המאמנים, הצוות הניהולי והרפואי של הנבחרת. נתוני 

 יכלול את הרכיבים הבאים:הדף הדף יגיעו מתוך המערכות התפעוליות של ההתאחדות לכדורגל ו
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 תמונה קבוצתית של הנבחרת  –ת סגל תמונ 

  תצוגת תמונות ושם. שם המאמן יוביל לדף בעל תפקיד. –צוות המאמנים 

  תצוגת תמונות ושם.  –הצוות הניהולי והרפואי 

 

  מאמן: מסך 

לכל מאמן בקבוצות ובנבחרות ייבנה דף מאמן  שיוזן ע"י מנהל התוכן של האתר וכן יכלול נתונים 

 התפעוליות של ההתאחדות. הדף יכיל את הפרטים הבאים: שיגיעו מן המערכות 

  פרטים אישיים: תמונה, שם , ארץ לידה, תאריך לידה, מס' משחקים שניהל כמאמן, משחק

 .בכורה

  היסטוריית המאמן: רשימת נבחרות/ קבוצות שאימן. הנתונים יוצגו על פי עונה, מועדון, קבוצת

עבור כל נבחרת / קבוצה שאימן יוצגו מס' גיל, תפקיד, תאריך התחלה ותאריך סיום. 

 המשחקים, מספר הניצחונות, הפסדים, תיקו.

  רשימת המשחקים שאימן : בחלוקה לפי נבחרת/ קבוצה וקמפיין/ בית. נתוני המשחקים יכללו

תאריך, משחק ותוצאה  )המהווים קישור לדף המשחק(, ואצטדיון/ מגרש )מהווה קישור לדף 

 האצטדיון/ מגרש(.  

  רכיב כתבות נוספות אודות המאמן. –רכיב כתבות נוספות 

 .גלריית תמונות/ וידאו 

 

 סגל הנבחרת מסך 

דף סגל הנבחרת יציג את סגל השחקנים של הנבחרת הנוכחית. הדף יוזן ע"י מנהל התוכן של האתר 

 ויכלול את הרכיבים הבאים:

  תמונה קבוצתית של הנבחרת –תמונת סגל 

 תצוגת תמונות ושם.  –פי תפקידים )שוער, קישור, התקפה, הגנה(   שחקני נבחרת נוכחית על

 בלחיצה על תמונת השחקן, יועבר הגולש לדף השחקן.

 

 העתק של חלק השחקן באתר ההתאחדות עם אפשרות של שליחת הודעות  השחקן  מסך(PUSH .)לגביו 

תפעוליות של תוכן שיכלול נתונים מתוך המערכות ה מסךלכל שחקן בקבוצה/ נבחרת ייבנה 

 ההתאחדות. הדף יכלול את הרכיבים הבאים: 

 .נתונים אישיים על השחקן כגון: תמונה, שם, ארץ לידה, אזרחות, תאריך לידה, משקל, גובה 

 נתוני נבחרת/ קבוצה נוכחית כולל רכיב הצגת שחקני הנבחרת הנוכחית של השחקן. 

  גלריית תמונות 

  גלריית סרטוני וידאו 

 ם אודות השחקן )מתוך המערכות התפעוליות של ההתאחדות(: נתונים סטטיסטיי 
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o  הופעות לפי קבוצה/ נבחרת. בכל קבוצה/ נבחרת יוצגו נתונים מסכמים בחלוקה

לקמפיינים/ עונות:  שם קמפיין/עונה, מס' הופעות, הופעת בכורה, מספר חולצה, 

 שערים, דקות משחק, כרטיסים, שערים.

o ות, קמפיינים/ עונות. בכל קמפיין יוצגו נתוני בחלוקה לקבוצות/ נבחר -משחקים

המשחקים: תאריך, משחק )קבוצות משחקות(, תוצאה, מיקום, כמות השערים שכבש, 

הרכב, מחליף/הוחלף, מספר חולצה, כרטיס צהוב/ אדום, הופעת בכורה, משחק אחרון. 

ותאריך משחק. שדה המשחק והתוצאה, יהוו קישור לדף המשחק )ראה פירוט 

 ך(.בהמש

o  ריכוז שערים של השחקן. עבור כל שער יוצג הקמפיין, קבוצה/ נבחרת,  שם  –שערים

 המשחק, תאריך,  שעת כיבוש.

o  ריכוז כרטיסים של השחקן. עבור כל כרטיס יוצג  -כרטיסים צהובים/ אדומים

הקמפיין, קבוצה/ נבחרת,  שם המשחק, תאריך,  כרטיס )אדום/ צהוב( ושעת קבלת 

 הכרטיס.

o ריכוז נתוני החלפות של השחקן. עבור כל חילוף יוצג הקמפיין, קבוצה/  -ת החלפו

 נבחרת,  שם המשחק, תאריך,  שעת חילוף.

  .שדה המשחק יהווה קישור לדף משחק 

  יהווה קישור לדף הנבחרת/ קבוצה. –שדה נבחרת/קבוצה 

 

 משחק: מסך 

על, גביע(. הדף יכלול  נתונים משחק ייבנה עבור כל סוגי המשחקים בהתאחדות )נבחרת, ליגת מסך 

 הן מהמערכות התפעוליות של ההתאחדות. הדף יכלול את הרכיבים הבאים:

  :פרטי משחק 

o שם המשחק ,קבוצות משחקות, תאריך ושעה , מגרש, שופטים  לפני תחילת המשחק :

דקות לפני  75ה, הרכבי ם), שני שופטי רחב 4עוזרי שופט, שופט  2שופט ראשי,   -

 אפשרות שליחת הודעות מתפרצות למשתמשים רשומים(. המשחק עם

o תוצאת מחצית, תוצאת סיום. ,:  מחזור )אחרי המשחק 

 תמונות מהמשחק 

  יציג מידע בצורה ויזואלית על השחקנים והמאמנים משתי הקבוצות. אירועי  -הרכבי הקבוצה

ודות המשחק את הנתונים א Time Lineרכיב שיציג בתצוגה גרפית של "ציר זמן"  –המשחק 

משתי הקבוצות. ציר הזמן יהיה דינמי בהתאם לכמות הדקות שעברו מן המשחק.  האירועים 

שני.  שיוצגו הינם מסוג: שער, שער עצמי, פנדל, פנדל מוחמץ, חילוף, כרטיס אדום/ צהוב, צהוב

כל אירוע יוצג בהתאם לדקה בה התרחש, כולל תצוגה של שם הקבוצה, שם השחקן ומספר 

 . החולצה

   רכיב המציג את טבלת המשחקים המקבילים באותו בית/ מחזור.  -משחקים מקבילים בבית

שם  ברכיב יציג תאריך, משחק )המהווה קישור לדף משחק(, אצטדיון/ מגרש ותוצאה.

  המגרש/אצטדיון יהווה גם קישור לדף המגרש. 

 

 אזור אישי .ג
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ברישום  .למערכת  הראשונהפיתוח רכיב אזור אישי אליו ירשם המשתמש בכניסתו 
ושחקנים מועדפים.   נבחרותהראשוני יגדיר המשתמש את העדפותיו מבחינת קבוצות, 

לאחר הרישום הראוני יקבל המשתמש בכניסה למערכת את התוכן המותאם אישית 
 על הרכבים והודעות אחרות לגבי העדפותיו. PUSHלהעדפותיו ובנוסף יקבל התרעות 

כרטיסים  יקבל המשתמש גם הודעות לגבי רכישת CRMמערכת  בשלב ב, ולאחר פיתוח
 .ותוכן שיווקי מותאם

המתואר בסעיפי התכולה  יעפ"משתמש אשר בחר לא להירשם יקבל תוכן סטנדרטי 
 האחרים ללא העדפה אישית.

  וידאו .ד

חלק זה ינוהל עפ"י חלקי  של משחקים קודמים, יתקבלו כקובץ ויועלו על ידי מנהל התוכן.
 התכולה  אחרים לרבות סרטונים מותאמים אישית עפ"י העדפות המשתמש באזור האישי.

 תפישת היישום .ה
 

  חיבוריות- ( התראות והודעות מותאמות אישית לניידpush notifications). 

  נבחרות ישראל היא נכס ראשי של ההתאחדות -חשיפת הנבחרת. 

  לא אתר חדשות ספורט –עמוד תווך מוסדי בכדורגל הישראלי  המהווהארגון אפליקציה של. 

  

  :טיפוסי/סוגי משתמשים

 ..אוהדי כדורגל המעוניינים בתחומים ונושאים מגוונים, מגוון ליגות טורנירים וכו 

  אוהדי נבחרת/נבחרות ישראל ונבחרות ספציפיות 

 אוהדי כדורגל של קבוצה או קבוצות ספציפיות 

 המתעניינים במועדון ספציפי אוהדי כדורגל 

 אוהדי כדורגל התעניינים בשחקן או שחקנים ספציפיים 

 אוהדי כדורגל המתעניינים בליגה/ליגות או טורניר גביע ספציפיים 

 בני משפחה והורים לשחקני ילדים ונוער המעוניינים בבנם, בקבוצתו ובליגה בה הוא משחק 

 סגל מקצועי 

 ערך מוסף למשתמשים

  למידע שמעניין אותי במהירות וביעילותיכולת להגיע 

  מידע עשיר מגוף מוסדי אמין ותקף 

 מידע רב ומגוון שאינו נמצא במקורות/אפליקציות/אתרים/ אחרים 

 מידע על נבחרות ישראל בכדורגל 

  התראות והודעות על נושאים שמעניינים אותי -המידע מגיע אלי 

 מטרה מרכזית

כדורגל לכל בית בישראל, תפנה לצעירים ותאגד סביבה מועדון על מנת ליצור אפליקציה שתכניס את ה

לקוחות רחב ונאמן, עלינו להגדיל את כמות המשתמשים הרשומים לפנות למשתמשים מסוגים שונים 
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ובעלי העדפות שונות. וזאת ע"י כך שנעניק לכל אחד מסוגי המשתמשים הפוטנציאליים השונים חווית 

עדפותיו וצרכיו, והמייעלת את יכולתו להגיע למידע שמעניין אותו שימוש המותאמת אישית, העונה לה

 ו/או מאפשרת לו לקבל חלק ממנו ישירות לנייד.

על מנת לספק חווית שימוש זו עלינו לשים את המשתמש במרכז ולאפשר לו לבחור ולצרוך את 

ואמצעים העדפותיו בקלות, לייצר השתתפות וחיבוריות ע"י הודעות והתראות מותאמות אישית 

נוספים, ולייצר אפליקציה ההולמת את מעמדה של ההתאחדות הישראלית לכדורגל, על נכסיה, כעמוד 

 תווך מוסדי בספורט הישראלי.

 

 עקרונות ביישום

 שימוש עיקרי באפליקציה במקום אתר הweb –  הצגת המידע העיקרי מהאתר באפליקציה כדי

 .engagementליצור 

 Push notification-  עקרון מרכזי בבחירת פתרון שהוא אפליקציה, כדי לאפשר התראות על

 לפני המשחק. דק-75אירועים חשובים בהתאחדות, כגון, הרכבי שחקנים 

 תצוגה מותאמת של תוכן המסכים בהתאם לבחירת המשתמש. – התאמה אישית 

 ולאפשר האזור האישי יאפשר למשתמש לבחור את התכנים המעניינים אותו  – איזור אישי

למחלקת השיווק לדייק את הדיוור. איזור אישי כבר קיים באתר הרספונסיבי של ההתאחדות. 

 יש לממש אותו גם באפליקציה. המשתמש לא יחוייב ברישום כדי להשתמש באפליקציה.

 מנגנון חיפוש תכנים 

  התבססות או שימוש ככל הניתן ברכיבים שכבר קיימים בהתאחדות -ניצול יכולות קיימות 

 ובמידת הצורך ביצוע שינויים והתאמות כדי לתת מענה לדרישות.

 בשלב ראשון האפליקציה תתמוך בתוכן בעברית ובאנגלית בלבד.-ריבוי שפות 

 כל המשתמשים הנרשמים לאפליקציה ינוהלו במערכת  – ניהול מרכזי של המשתמשיםCRM 

 של האפליקציהיוגדר בשלב ב' יאופיין בלצורך שימוש אגף השיווק והאסטרטגיה. 

 מלאה של האפליקציה. הנגשה 

 כולל העלאה לחנויות ומנגנון עדכון אוטומטי בחנויות. -ניהול האפליקציה 

 
 

 

 

 

 

 

 

  מיפוי המסכים  – 3פרק 

 עץ מסכים עקרוני 3.1
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 מיפוי המסכים ותכולתם 3.2

 תיאור שם מסך #

 מסך טעינת האפליקציה ספלאש  .1

 מסכי אונבורדינג בכניסה ראשונית, המכילים תוכן שיווקי על האפליקציה  אונבורדניג  .2

 בנוסף מכילים 

 תהליך בחירת מועדפים מונחה:

  בחירת קבוצה/ות 
 בחירת ליגה/ות 
 בחירת מועדון/ים 
 בחירת שחקן/ים מועדפים 
 )בחירת טורניר/ים מועדפים )גביע המדינה כברירת מחדל 
  כברירת מחדל(בחירת נבחרת/ות )בוגרים ישראל 
 

 תהליך הזדהות לאפליקציה ע״י: לוגאין  .3
 מייל/מספר טלפון וסיסמה 
 Facebook 
 google 

 בנוסף כפתורים: 
  שכחתי סיסמה 
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 כפתור הרשמה 

  OTP?רישום עם  הרשמה  .4

 :םמסך הרשמה מכיל את השדות הבאי
  שם מלא 
  מייל 
  טלפון 
 מגדר 
 תאריך לידה 
  סיסמה 
 אישור קבלת דיוור 

 הרישום תעלה תיבת אישור נייטיב לנוטיפיקציותעם סיום  
  הצגת רשימת תוצאות חיפוש תוצאות חיפוש  .5

 דף הבית   .6

 מצב אורח

 הייליטס נבחרת ישראל 
 הזמנה להירשם ולבחור מועדפים 
 הייליטס ליגות והפניה לעמוד ליגות 
 הייליטס סרטונים אחרונים והפניה לעמוד גלריית סרטונים 

דף הבית 

משתמש 

 רשום

 הייליטס נבחרת ישראל 
 הייליטס המועדפים שלי 
 הייליטס הקבוצה/ות שלי + הפניה לעמוד קבוצה 
 הייליטס השחקנים שלי + הפניה לעמוד שחקן 
 הייליטס המועדון שלי + הפניה לעמוד מועדון 

 ליגות/  .7

 הגביע המדינ

 יוצגו רכיבים זהים לקיים היום באתר הרספונסיבי בהתאמה לתצוגת אפליקציה

נדרש ארגון המידע הקיים בתצורה מתאימה לצרכי  -אפיון המידע והניווט 

 המשתמש וקלה לשימוש

 הצגת הייליטס

 

 יוצגו רכיבים זהים לקיים היום באתר הרספונסיבי בהתאמה לתצוגת אפליקציה נבחרת ישראל  .8

נדרש ארגון המידע הקיים בתצורה מתאימה לצרכי  -המידע והניווט אפיון 

 לשימוש המשתמש וקלה

 

 לובי סרטונים  .9

 מצב אורח

 סרטוני אחרונים נבחרת ישראל 
 סרטונים אחרונים מליגות 
 סרטונים אחרונים מטורניר גביע 

 רכיב סרטון מכיל:
 כותרת לסרטון 
 סרטון 
  טקסט קצר 
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 לובי סרטונים

 משתמש רשום

 סרטוני אחרונים נבחרת ישראל 
 סרטונים מותאמים אישית 
 סרטוני הקבוצה/ות שלי 
 סרטוני הליגה/ות שלי 
 סרטוני השחקן/נים שלי 
 סרטונים שאהבתי 

 
 רכיב סרטון מכיל:

 כותרת לסרטון 
 סרטון 
 טקסט קצר 
 )"אפשרות לסמן כמועדף )"אהבתי 

 בהתאמה לתצוגת אפליקציהיוצגו רכיבים זהים לקיים היום באתר הרספונסיבי  מועדונים  .10

בתצורה מתאימה לצרכי נדרש ארגון המידע הקיים  -אפיון המידע והניווט 

 המשתמש וקלה לשימוש

 הצגת רק מידע הרלבנטי לאפליקציה-מידע כללי על ההתאחדות  על ההתאחדות  .11

 הפניה לאתר הווב הרספונסיבי למידע המלא.

 

 : שייםכולל אפשרות עריכה של פרטים אי אזור אישי  .12
 שם מלא 
 מייל 
 טלפון 
 מגדר 
 תאריך לידה 
 סיסמה 
 אישור קבלת דיוור 
  התנתקות 

 בנוסף אפשרות לבחירה ושינוי מועדפים:

  בחירת קבוצה/ות 
 בחירת ליגה/ות 
 בחירת מועדון/ים 
 בחירת שחקן/ים מועדפים 
 )בחירת טורניר/ים מועדפים )גביע המדינה כברירת מחדל 
 )בחירת נבחרת/ות )בוגרים ישראל כברירת מחדל 

 הגדרות כלליות הגדרות  .13
 הגדרות העדפות להודעות והתראות 

 
 מסך זה יציג: צור קשר  .14

 טופס השארת פרטים 
 מייל לכתוב ישירות להתאחדות 
 טלפון שירות לקוחות של ההתאחדות 
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 מיפוי השירותים/מקורות המידע – 4פרק 

 

ידרש לכתיבה אליו וזאת על מנת תבסיס הנתונים של המערכת יהיה נפרד ממערכות ההתאחדות אבל 

 לספק אפשרות של עדכון נתונים ממערכות ההתאחדות.

הקיימות כיום שאילתות או יועתקו על מנת לספק נתונים ממערכות ההתאחדות אל מערכת האתר יכתבו 

)החברה אשר  Modern Systemעל ידי הזוכה בעזרת חברת בשרתי אתר האינטרנט של ההתאחדות 

 שאילתות אלו יהיוכתיבת או העתקת  ם מודגש כי מתחזקת את התוכנה התפעולית של ההתאחדות(, אול

)איש בסיס נתונים(  DBAבאחריות הזוכה, הן מבחינת כתיבה, תקינות וביצועים. לביצוע משימה זו יצוות 

. Modern Systemלפרויקט מטעם החברה הזוכה והוא יהיה אחראי לכתיבת השאילתות ביחד עם חברת 

בסיס הנתונים מפני פריצה, תחזוקת הנתונים ושיפור הביצועים זה יהיה אחראי על אבטחת  DBAכמו כן 

 לכל אורך הפרויקט ושנת התחזוקה.

לטובת משימת כתיבת  Modern Systemהחברה הזוכה תשא בכל עלות ישיבות העבודה עם עובדי 

 שאילתות האתר.

השאילתות משרתי אתר במודולים הרלוונטיים  )ליגות, מועדונים, נבחרות( יהיה ניתן לבצע העתקה של 

ההתאחדות שכן מדובר בהעתק של אותם מודולים שכבר קיימים באתר בתוספת הודעות מתפרצות 

 ואלמנטים ייחודיים נוספים לאפליקציה
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 מערכת ניהול תוכן – 5פרק 

 

התשתית תספק להתאחדות לכדורגל יכולות ניהול מתקדמות,  -לניהול התוכן cmsמערכת  .1
כדי לתמוך בעדכון הטקסטים והווידאו ע״י ההתאחדות, לאפליקציה ולתכניה גמישות וידידותיות 

 ובריבוי שפות.

 crmמערכת לניהול משתמשים  .2

 שיווק ופירסומות – 6פרק 

  ,במעבר בין מסך באפליקציה ו םלממש ישקיימות כיום באתר פרסומות של חסויות

 .למסך

 

 תשתית לאבני דרך עתידיות בשלב עתידי – 7פרק 

  לאפשר הגדרת פופ אפים משתנים דינאמית למשתמש, לדוגמא, מכירת כרטיסים  -אפיםפופ

 שנפתחה.

 יש להטמיע באפליקציה כלי  -אנליטיקסback office  שיאפשר קבלתanalytics  בצורה זמינה

 ורהוטה לפי צורך העסקי של המשתמש.

 קיימת בהתאחדות תשתית תשלומים מרחוק, ניתן לברר האם יש  -מכירת כרטיסים למשחקים

או ישקלו להחליף את הספק. כיום הכרטיסים  nativeשיתאים לאפליקציה  apiלחברת הסליקה 

 .apiנמכרים דרך אתר ״לאן״ , ייתכן ויהיו חייבים להתממשק אליהם ב 

  מערכתcrm-  איתם. בין השאר עבור לניהול משתמשי האפליקציה לצורך דיוק האינטראקציה

 ניהול שליחת החוברת הדיגיטלית שכיום נעזרת במשרד לאן כדי להפיץ לכל רוכשי הכרטיסים.

 עבור מוצרי מרצ׳נדייז של ההתאחדות לכדורגל. -חנות וירטואלית 

 חברי המועדון ידוורו עם חדשות, קופונים, הטבות ומתנות וכדו׳. בנוסף חברי  -מועדון לקוחות

 יוכלו לקבל: סטיקרים, קלפים, חוברת, פעילויות של ״עשה וקבל״ או ״קבל ועשה״. מועדון ילדים

 

 טכנולוגיה ותשתית – 8פרק 

  הבהקים כללי  –ארכיטקטורה כללית 

שלה על מערכת ניהול תוכן מתקדמת, האתר  האפליקציה ההתאחדות לכדורגל מעוניינת להקים את 

 ישרת משתמשים רבים תוך עבודה במקביל על מסד נתונים משותף.

, יועברו בממשקים מן המערכות התפעוליות של ההתאחדות באפליקציההנתונים הרלוונטיים להצגה 

 אל מסד נתונים לשימוש באתר.

רציה, התוכנה, החומרה ושאר את ארכיטקטורת המערכת, הקונפיגובהצעתו על המציע לפרט 

 הרכיבים הנדרשים על מנת לעמוד בביצועים ובנפחים הנדרשים לאתר האינטרנט. 
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 נפחים, עומסים וביצועים 

 שימוש במערכת

o על המציע להביא בחשבון את הצפי למספר משתמשים/ מבקרים גבוה של למעלה מ-

 בחודש. 200,000

 

  זמני תגובה מחייבים 

בזמני תגובה מתאימים בהתאם לנתונים שפורט בדבר השימוש במערכת  ויפרט על המציע לתמוך 

 את זמני התגובה שלא יעלו על:

  שניות  1.5עד  – מעבר בין מסכי המערכת 

  שניות 2עד  –חיפוש חופשי 

  שניות 1.5עד  –חיפוש מתקדם 

  שניות 1.5עד  –טעינת קליפים ותמונות 

 )יכולת גידול )סקלביליות 

מבחינת שרתים ומסדי הנתונים.  (Scalability)על המציע לפרט תוכנית לגידול תשתיות המערכת 

 המידע והחיפוש. ארכיטקטורתיש לקחת בחשבון כל השפעה על 

 על המציע לפרט אפשרויות עמידה ברגעי שיא תקופתי .  

  זמינות 

 .24*7*365ברציפות  זמינה תהיהההתאחדות לכדורגל  תאפליקציי

 קטורהארכיט 

פיזיים ווירטואליים המוצעים  –השרתים  תקונפיגורציעל המציע לפרט את דרישות המינימום, 

ליישום האתר כולל תוכנות נדרשות לצורך מתן מענה מלא לדרישות ולשירותים המפורטים במכרז 

 זה.

 על המציע להתחייב כי המערכת המוצעת אכן תיתן מענה לדרישות אליהם התחייב.    

 לפרט: יש     

 .ארכיטקטורה ברמת חומרה ותוכנה לרבות שרידות, יכולת הרחבה ואבטחת מידע 

 .התייחסות ליכולת גידול מבחינת החומרה והתוכנה 

 .פירוט תצורת שרתים וחומרה מרכזית, בסיס נתונים, ניהול משתמשים ותוכנות נדרשות 

  .פירוט עמידת התוכנה בעומסים וביצועים 

 

 בסביבה וירטואלית. האפליקציה תאוחסן  
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  למערכות בייצור  הזוכהגישה של 

ויוכל לנהל את כל השירותים בצורה  VPN Clientבעזרת  תהווירטואלייקבל גישה אל הסביבה  הזוכה

 ישירה ופשוטה.

 

 המימוש –9פרק 

 

  הבהקים  –כללי 

  חדשה, מודרנית ונגישה בחנויות האפליקציות השונות אפליקציה  הזוכה יספק להתאחדות לכדורגל 
 כמפורט במסמכי המכרז.

  שנים  4הזוכה יספק תחזוקה שוטפת של באגים למשך שנת האחריות ולאחר מכן )אופציונלי( למשך
 על פי חוזה התחזוקה.

  על פי חוזה התחזוקה. באפליקציה ביצוע שינויים ושיפורים 

  ניהול 

 בצורה שוטפת והדוקה מול מנהל אגף המחשוב של התאחדות לכדורגל.ניהול הפרויקט יתבצע 

בסיום שלב האפיון המפורט, ייכנס מנהל אגף המחשוב של ההתאחדות ועדת היגוי בהשתתפות 

 הגורמים הרלוונטיים מטעם ההתאחדות לאישור מסמכי האפיון והתקדמות הפרויקט. 

  מנהל הפרויקט 

  מול ההתאחדות לכדורגל.  זוכההמנהל הפרויקט ישמש איש קשר מטעם 

 

  ויהיה אחראי על ביצוע כלל השירותים הנדרשים החל ממועד  הפרויקטמנהל הפרויקט ינהל את
 ועד לתום תקופת התחזוקה. לזוכה הודעת הזכייה 

  צוות המתוכנן לפרויקט 

 מנהל  להקצות לצורך הפרויקטהזוכה . על על הזוכה, לפרט את צוות הפרויקט המתוכנן מטעמו

לפרט מעבר הזוכה על  UI\UX, מומחה פרויקט, מנתח המערכת, ר' צוות הפיתוח, מעצב גרפי
 רלוונטי לפרויקט.אשר יהיה כל בעל תפקיד אחר לאמור לעיל 

  .עבור כל בעל תפקיד, יש לצרף קורות חיים ופירוט הידע והניסיון בפרויקטים קודמים 

 .כל בעל תפקיד ישמש בתפקיד אחד בלבד 

 חדות לכדורגל לא תאשר העסקת קבלני משנה בתפקידים הנ"ל. ההתא 

  .ההתאחדות לכדורגל רשאית לראיין כל בעל תפקיד בפרויקט כתנאי לאישור עבודתם בפרויקט 

 שיטת העבודה ותוכנית העבודה 

 העבודה שיטת 

המציע יפרט את המתודולוגיה המוצעת על ידו לביצוע הפרויקט לרבות אופן ניהול הפרויקט, 

 הבטחת איכות הפרויקט, תהליך הבדיקות, התקנה וכל נושא אחר רלוונטי לביצוע הפרויקט.

 עבודה תוכנית 
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   יפרט את תוכנית העבודה לפרויקט בתרשים גאנט מפורט. הזוכה 

  לפרט בתוכנית העבודה את כל שלבי הפרויקט לרבות שלב האפיון והעיצוב, פיתוח,  הזוכהעל
בדיקות של ההתאחדות, בדיקות שפיות, בדיקות מסירה, תיקוני  בדיקות מסירה, התקנה בסביבת

 באגים ועלייה לייצור. 

 ותאריך העלייה לאוויר יהיה   14.8.2022-מ יאוחר לא תהיה קבלה לבדיקות האפליקציה התקנת
 .1.9.2022 -לא יאוחר מ

רך בביצוע התוכנית יש לכלול את תקופת בדיקות הקבלה של ההתאחדות לכדורגל וכן את הצו בתוך
 יאוחר לא לאוויר עלייה של ביעד עמידה לצורך והכל. הבדיקה לתוצאות בהתאם הזוכהתיקונים ע"י 

 . 1.9.2022 -מ
 
 

 אחריות ותחזוקה –10פרק 

 

  תקופת האחריות למערכת 

 חודשים  ממועד עליית  12ייתן אחריות לאתר ולכל מרכיביו אשר יסופקו/יבוצעו על ידו למשך  הזוכה
ה לשביעות רצונה תעל האפליקציהלאוויר וקבלת אישור ההתאחדות לכדורגל כי  האפליקציה

 )המאוחר מבין שניהם(.

 ים ממועד אישור חודש 12לאוויר תהיה נוי ו/או שיפור באתר לאחר עלייתה תקופת האחריות לכל שי
 . ההתאחדות על קבלתה

  ,וכן לאספקת  אפליקציהה של היהיה אחראי לתקינותו המלא זוכההבמהלך תקופת האחריות
 ם משלימים נדרשים, אם יידרשו, על פי מכרז זה בנושאי הדרכות, תחזוקה, תיעוד וכדומה. ישירות

  לאתר תכלול בין היתר, את ביצוע : זוכהההאחריות שתינתן ע"י 

 שדרוגי גרסה 

 תיקון באגים 
 

 תקופת התחזוקה של המערכת לאחר תום תקופת האחריות 

 לשירותי תחזוקה לאתר  זוכההגל תהיה ראשית להאריך את ההתקשרות עם ההתאחדות לכדור
 שנים נוספות. 4לאחר תום תקופת האחריות לתקופה של 

 .שירותי התחזוקה יכללו את כל השירותים שבתקופת האחריות 

 עם סיום תקופת האחריות לגביו. אפליקציה, תחל תקופת התחזוקה לכל שינוי / שיפור ב 

  מוקד תמיכה ואיש קשר 

 איש קשר לתקופת האחריות והתחזוקה למערכת 

o יציג להתאחדות לכדורגל איש קשר לתפעול האתר, שיאושר ע"י ההתאחדות ויהווה איש  הזוכה
 קשר לטיפול בכל בעיה ו/או נושא אשר יעלו ע"י ההתאחדות בנוגע לאתר.

  מוקד תמיכה ואופן הטיפול בתקלות 

 כלומר במשך כל ימות השבוע לרבות 24/7במתכונת של  לאפליקציהיפעיל מוקד תמיכה ותחזוקה  הזוכה .
 שעות ביממה. 24שבת וחג, -שישי

 יטפל בכל הודעה על תקלה אשר התקבלה במוקד עד שתובא לידי פתרון מלא לשביעות רצון  הזוכה
 ההתאחדות על פי רמת החומרה של התקלה.

  ההתאחדות באמצעות טלפון ו/או דוא"ל בהתאם לרמת החומרה.צעות באמהדיווח על התקלה יתבצע 

 יתעד כל תקלה שהתקבלה אצלו מההתאחדות וכן את דרכי פתרונה. הזוכה 
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 :להלן הגדרת רמת החומרה של התקלות 

o  "כשל מרכזי במערכת, חוסר יכולת להפעיל חלק מרכזי באתר, נפילת האתר. –"חמורה 

o  "ולת להפעיל חלק משני באתר. כשל במערכת, חוסר יכ –"גבוהה 

o  "התנהגות לא אופיינית באתר, לא רצויה, מניעה של פעילות מסוימת  –"רגילה
 מהגולשים או מעורכי התוכן באתר. 

 

 SLA   נדרש לפתרון התקלה 

 רגיל גבוה חמור רמת חומרה

שעות מפתיחת  4עד  תגובה ראשונית

 הקריאה

שעות מפתיחת  8עד 

 הקריאה 

מפתיחת שעות  24עד 

 הקריאה

 

 )אופן הטיפול בשינויים ושיפורים )שו"שים 

  הזוכהבקשות לשינויים ושיפורים יוגשו ע"י ההתאחדות למנהל הפרויקט מטעם . 

 יגיש הצעת מחיר לביצוע שינוי/ שיפור הכוללת את מספר שעות העבודה המוערכות של כל  הזוכה

 הזוכהאיש מקצוע נדרש לביצוע השו"ש ואת מחיר עבודתו בהתאם למחירי ההסכם. בנוסף, יגיש 

 אפיון ולו"ז לביצוע השו"ש לאישור ההתאחדות.

  זוכהלההתאחדות בהזמנה מספר שעות העבודה/ המסגרת הכספית לביצוע השו"ש תאושר ע"י. 

  ,יבצע את תכולת השו"ש לרבות בדיקות, התקנה בסביבת ה הזוכהלאחר קבלת הזמנה- TEST  ורק

 לאחר אישור תקינות, יועבר לסביבת הייצור. 

 ייתן אחריות לשו"שים על פי המוגדר בסעיף האחריות.  הזוכה 

  הדרכה והטמעה 

 האפליקציהיבצע הדרכות למשתמשים ולמנהלי המערכת לפני העלייה לייצור של  הזוכה . 

  לייצור.  האפליקציההדרכות נוספות גם לאחר עליית  זוכהמהההתאחדות תהיה רשאית להזמין

 התשלום עבור תוספת הדרכות תהיה עפ"י תעריף המקצועות במכרז זה. 

 

  ה הפיתוח ומכיר היטב את התשתית עליה פותחההדרכות תועברנה ע"י מדריך שהיה מעורב בתהליך

 .האפליקציה

  באופן עצמאי  האפליקציהההדרכה תכלול את כל הנדרש כדי שהמשתמשים יוכלו לנהל ולתפעל את

 ומלא.

 יספק כחלק מתהליך ההדרכה וההטמעה מדריך למשתמש )דיגיטלי בלבד( שיכלול את כל  הזוכה

 .אפליקציההנדרש לתפעול עצמאי של ה

 עורכי תוכן( 2)מנהל אגף מחשוב ,  3 –שתמשים להדרכה כמות מ 

 
 

 דרישות אבטחת מידע – 11 פרק
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 והתקנות הפרטיות הגנת חוק דרישות בכל תעמוד המוצעת המערכת כי מתחייב המציע 

 הנוגעות,  2017-"ז התשע מידע ואבטחת הפרטיות הגנת תקנות לרבות, מכוחו שיותקנו

 ובתקנות בחוק כהגדרתם, מידע ומאגרי רגיש מידע המכילות למערכות

 כל. באפליקציה הקשורות המערכות ותת השכבות בכל לעומק אבטחה תיישם האפליקציה 

 .שלה והמודולים השכבות לכל רלוונטיות,  זה שבמסמך המידע אבטחת דרישות

 האפליקציה חלקי כל על יחולו זה במסמך המצוינים האבטחה עקרונות, ספק הסר למען 

 בין, ממנה הנגזרות מערכות ותת חיצוניים ממשקים, היצור בדיקות, הפיתוח שרתי כולל

 .זוכהל שירות ספקי או הזוכה ידי על מסופקים אם

 והבדיקה הפיתוח מערכות ין מלאה הפרדה של עקרונות,  השכבות בכל, תיישם האפליקציה 

 במערכות שינויים עקב, הייצור במערכת אפשרית פגיעה למנוע מנת על, הייצור למערכת

 .הבדיקה או הפיתוח

 הנתונים לשכבת האפליקציה שכבת בין מוחלטת הפרדה תיישם המערכת. 

 שדרוגים,  זאת עם יחד. לרבעון אחת לפחות, וטלאים שדרוגים תחזוקת יבצע הזוכה 

 .מיידי באופן יטופלוקריטית, /גבוהה ברמה ליקויים לתקן שנועדו וטלאים

 היא אליהן בהתאחדות מערכות שדרוגאו /ו עדכוני תגבילאו /ו תמנע לא המערכת 

 .מתממשקת

 למשל  סיסמאות( המשתמשים באזור האישי יישמרו בהצפנה חד כיווניתSHA מומלץ )

 ( .  SHA25להשתמש בהצפנה חזקה יותר )למשל 

 הפרטיות והגנת מידע אבטחת מסמך כל םשוליי לעדכן לספק לאפיין מתחייב המציע 

 הרלוונטי לאפליקציית ההתאחדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 טופס להגשת הצעה -ב נספח 

 

ביחד ולחוד(  -)במקרה של יותר ממציע אחד ___ __________________________ ,אנו הח"מאני/

 מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

 

קראנו והבנו את מסמכי ההזמנה ותנאיה, את ההסכם ותנאיו ואנו מסכימים לתוכנם, לתנאיהם 

 ולתנאי ההזמנה וכן המסמכים בנוגע לניסיון המציע ויכולותיו. 

 

1. 

אנו ממלאים אחר כל התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך; רצ"ב המסמכים ע"פ תנאי 

 ההזמנה. 

 

2. 

 .3 רכישת מסמכי ההזמנה.רצ"ב הקבלה המקורית בדבר 

 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית הטובה 

ביותר, או כל הצעה שהיא, וכי בכוונת ההתאחדות לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או התמחרות 

 ביניהם, בנוהל שתבחר לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לתנאי ההזמנה.

4. 

 

(, 2מציעים בזאת לבצע עבור ההתאחדות שדרוג מערכות מחשוב בסכומים הנקובים בנספח ג) הננו

 והכל בהתאם לאמור במסמכי ההזמנה ונספחיה.

5. 

 

 חתימת המציע _________________

 

 שם וכתובת מלאים _________________

 

 טלפון _________________

 

 תאריך _________________
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עו"ד ____________________מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע ני הח"מ, א

 .ולחייב אותו בהצעה זו

 

 

 

 

 

 

______________ 

 עורך דין

 תאריך: ___________ 
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  -נספח ג'

 הצעת  המציע 

 

 

 

 עלות הקמת האפליקציה ותחזוקתה 

 ,משתמש וממשק עיצובלרבות  המכרז במסמכי פורטמכ העלויות כל סך את כוללת להלן ההקמה עלות

 וממשק תשתית ,של כלל הרכיבים הכלולים במפרט הקמה, פיתוח ,פרויקט ניהול ,מפורט אפיוןות, נגיש

 הנדרש וכל ,ואחריות הרצה ,בסיסית הדרכה ,תיעוד ,בדיקות ,הצורך במידת 'ג מצד שירותים שילוב ,ניהול

 . אפליקציהה של והפעלה ,הקמה לצורך

 

 הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ המחירים

 

 סה"כ עלות כמות עלות ליחידה  רכיב #

  אתר  1  פיתוח אפליקציה  עלות  .1

 עלות תחזוקה לשנה של האתר   .2

שנה ראשונה כלולה במחיר  –)החל משנה שניה 

 עלות ההקמה(

  שנים 4 

  1   רואיד ואפלדרישוי שנתי לאנ  .3

  סה"כ עלות לצורך השוואת ההצעות 

 

 עלות מחירון מוסכם לפי שעות 

 

 מחירון שעות מוסכם לבעלי תפקידים. המחיר המוצע הינו עלות לשעת עבודה אחת ללא מע"מ. 

לצורך חישוב העלויות בלבד ואינו מחייב את ההתאחדות בכל דבר מחירון הינו המחירון המוסכם לפי שעות 

 ועניין.

שיפורים במערכת במהלך תקופת הקמת האתר או ההתאחדות תוכל להשתמש במחירון זה עבור שינויים ו

 לאחר הקמתו.

זכאי לקבל כסף עבור עבודה/שעות עבודה של בעלי תפקידים כאמור, יהא לא שהזוכה למען הסר ספק מובהר 

 ככל שהם נוגעים למענה נשוא ההזמנה )להבדיל מזכאות עבור שינויים ושיפורים במערכת(. 
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 חתימת המציע _________________

 

 שם וכתובת מלאים _________________

 

 טלפון _________________

 

 תאריך _________________

 

 

 

אני הח"מ, עו"ד ___________מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב אותו 

 .בהצעה זו

 

 

 

_____________________ 

 עורך דין

 תאריך: ___________ 

 

 

 

 

מחיר לשעה ללא  תיאור בעל תפקיד

בתקופת  "ממע

 ההקמה

מחיר לשעה ללא 

מע"מ בתקופת 

 התחזוקה

   מנהל פרויקט

   מנתח מערכות

   UX\UIמומחה 

   מתכנת/ תכניתן

HTML   

   בודק

DBA   
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 ערבות בנקאית אוטונומית –נספח ד' 

 

 תאריך__________        לכבוד 

 58-000171-7עמותה רשומה מס' , ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 נ.,ג.א.

 אוטונומית ובלתי מותנית מס' _________ הנדון: ערבות בנקאית

 

"(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  

דולר "( כשהוא צמוד לשער הסכום הערבות" -ש"ח( )להלן אלף  שישיםש"ח ) 60,000עד לסכום של 

פרויקט הקמת  לביצועהזמנה להציע הצעות אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם האמריקאי 

 .22/05מס' הזמנה  – Nativeאפליקציית 

 

המתפרסם מידי דולר האמריקאי השער היציג של ה משמעו: הדולר האמריקאי"לצרכי ערבות זו "שער  

 פעם בפעם על ידי בנק ישראל. 

במקרה שבנק ישראל לא יפרסם, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, את השער האמור, יבוא במקומו  

 דולר אמריקאיהממוצע של "שער בל"ל", שייקבע על ידי הבנק בעת הרלבנטית, לקניה ולמכירה של 

 דולר האמריקאישער ה -סיסי" משמעו )העברות והמחאות( תמורת שקלים חדשים. "השער הב

"השער הקובע" . דולר אמריקאי 1 -שפורסם ביום ________ דהיינו _______ שקלים חדשים ל

 שיתפרסם לאחרונה לפני יום בצוע תשלום הסכום הרלבנטי על ידינו.דולר האמריקאי שער ה -משמעו 

 

קובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי  ערבות זו, יהיה השער ה 

 -סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע של השער הבסיסי, )להלן 

למניעת ספק, אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער  "סכום הערבות המוגדל"(.

 י בסכום הערבות. הקובע שווה לשער הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינו

 

ימים לאחר יום  7, תוך את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכםשלם לכם מתחייבים לאנו  

 . קבלת דרישתכם הראשונה בכתב

 

הכל, כאמור בדרישתכם  –, כולו או חלקו, לרבות לשיעורין המוגדל אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות 

בכל צורה שהיא, ומבלי שתחול לבסס את דרישתכם נמק ו/או וזאת, מבלי שתידרשו להוכיח ו/או ל –

כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה המוגדל את סכום הערבות  לדרוש תחילה מהמבקש עליכם כל חובה
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לא נהיה רשאים להימנע כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. 

שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה 

 למבקש על פי הדין. שתעמוד או שיכולה לעמוד טענת הגנהכל 

 

אנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות  

 זו.

 

כתב זה מהווה התחייבות בלתי חוזרת ישירה ומוחלטת שלנו כלפיכם לשלם לכם כל סכום שתדרשו  

אנו מוותרים בזה  והיא מותנית רק בתנאים המפורטים לעיל.המוגדל מאתנו עד לגובה סכום הערבות 

על פי שישנה או שעשויה להיות לנו כלפיכם  טענת הגנהבאופן בלתי חוזר על כל טענה, זכות, תביעה או 

 על פי כתב זה. מחובתנואו אחרת והעשויה לפטור אותנו  1967-או מכוח חוק הערבות תשכ"ז

 

אנו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה, תביעה, דרישה או זכות שיש או שעשויה להיות לנו  

 ו חלקו.לגבי או בקשר עם בטחון או ערובה כלשהי שקבלתם או שתקבלו בקשר עם החיוב הנערב כולו א

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  

הסניף החתום מטה שמענו הוא ______________________לא יאוחר מאשר התאריך הנ"ל. דרישה 

 שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל, לא תיענה.

 

. 

 בכבוד רב,         

 

 בנק  ____________          
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  –נספח ה' 

  טיוטת הסכם

 

 טיוטת הסכם

 

 2022שנערך ונחתם בתל אביב ביום __ לחודש _____ שנת 

 

 בין:

 

________________ 

 _____________ . פח.

 _________________מרחוב 

 "(הזוכה" -)להלן 

 מצד אחד;

  

 לבין:

 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 58-000171-7ע"ר 

 , רמת גן299רחוב אבא הלל מ

 ("ההתאחדות" –)להלן 

 מצד שני;

 

 

בכל סוגי בין היתר תתמוך  אשרלהלן(  כהגדרתה) אפליקציהוההתאחדות מעוניינת להקים  הואיל 

לאנשים תקנות שוויון זכויות בהתאם ל AAרמת בבכללי הנגישות ו (Nativeהמדיות השונות )

 , וכמפורט בהסכם זה להלן; 2013-עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג

 ;"(ההליך"להלן: )ותחזוקת האפליקציה  להקמתהצעות  להציע פרסמה הזמנהוהתאחדות       הואילו

 "(; ההצעה)להלן: " כמפורט בהסכם זה להכובמסגרת ההליך הצעה התאחדות ל הגישהזוכה ו והואיל

   ;בהסכם מוההתאחדות מעוניינת להתקשר עזכה בהליך והזוכה ווהואיל           

 ;ניהםיוברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ב והואיל
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 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 

כותרות הסכם זה נועדו לשם נוחות הקריאה בלבד ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי לפרשנות ההסכם  .1.2
 ההסכם. חשמכוו/או כדי להרחיב או לצמצם את חובות וזכויות הצדדים 

 

 הנספחים המצורפים להסכם זה או המאוזכרים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.3
 

 :רשימת הנספחים .1.4

 הוראות על יתבסס] "(.)"מסמך האפיון ותכולת העבודה הנדרשת ןאפיו מסמך - נספח א' .1.4.1
 [. בהזמנה המופיעות האפיון

יתבסס על ההוראות המופיעות ] (.לוחות זמנים ואבני דרך )תרשים גאנט –' בנספח  .1.4.2
 [בהזמנה ועל הצעת הזוכה

 ערבות ביצוע -'גנספח  .1.4.3

 ביטוחים -'דנספח  .1.4.4
 

הצדדים והוא בא במקום כל מצג, מו"מ, הצעה, הסכם זה על נספחיו הינו ההסכם המלא שבין  .1.5
 -התקשרות, זיכרון דברים או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים עד למועד כריתת הסכם זה ומבטלם 

 במידה שהיו כאלה.
 

 הגדרות .2
 

בהסכם זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים שבצידם, אלא אם כן נקבע במקום כלשהו בהסכם זה  .2.1
 :במפורש אחרת

 

 האפליקציהעבור  במידה ויידרשו, ות של חברת מייקרוסופטתוכנ :ות"התוכנ" .2.1.1
יסופקו על ידי ההתאחדות. בכל הנוגע לשימוש בתוכנות יחולו תנאי הרישיון של יצרן 

 התוכנה בלבד. 

או תכנון \תוכנות של חברת צד שלישי הדרושות לבנייה, עיצוב ו –"תוכנות חיצוניות"  .2.1.2
  .הזוכהעל ידי  אשר ירכשוהזוכה על ידי  פליקציההא

 

השימוש במערכת הפעלה  תורישיונורכיבי החומרה, ציוד היקפי  :"החומרה" .2.1.3
 יירכשוותוכנות בסיסיות הקיימות בחוות שרתי האינטרנט של ההתאחדות, אשר 

לצורך התקנת המערכת והפעלתה על ידי  יותאמוו ההתאחדות ידי על הצורך במידת
 . זוכהה

מערכת, ככל השל  ויישום , הנגשההתקנה פיתוח, תחזוקה,, המערכתהקמת  :"הפרויקט" .2.1.4
 הסכם ונספחיו.המפורט ב

 

)הן המלל והן הגרפיקה(,  מערכת, ובכלל זה תכני ההמערכתכל תכולת  :"יצירות"  .2.1.5
 המשתמש, שורות הקוד והתוכנה שקיימות באתרים ובמערכות-עיצובם, רכיבי ממשק

, בניית ותחזוקת המערכת בהתאם להוראות הסכם זה ןהנדרשות לעדכו ובפלטפורמות
ואשר כל זכויות הקניין הרוחני בהן תהיינה  עבור ההתאחדות זוכההאשר הנם יצירה של 

 . להלן 6 סעיףשל ההתאחדות בהתאם להוראות 
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מערכת תוכנה לניהול והצגת מידע טקסטואלי וגרפי : "האפליקציה" או" המערכת" .2.1.6
ות, יצירות והפיתוחים הקשורים התוכנהחומרה,  לרבות, של ההתאחדות באפליקציה

אשר תסתמך על מודולים נבחרים וקיימים באתר ההתאחדות , לפרויקטלמערכת ו/או 
  .לכדורגל ותאפשר תשתית עתידית למודולים נוספים, הכל כמפורט במסמך האיפיון

 

לרבות ליקוי לאפיון המפורט, אי התאמה של המערכת  תקלה במערכת, דהיינו: "תקלה" .2.1.7
 .ו/או פגם ביחס לספציפיקציות של האפיון המפורט

 

 ימי שבתון ,ה' )למעט חגים-: ימים א'"מקובלות שעות שירות רגילות או שעות עבודה" .2.1.8
 . 17:00 – 08:00( בשעות וחול המועד

 

: מענה טלפוני כל ימי השבוע במשך כל שעות היממה. התמיכה בשעות "שעות תמיכה" .2.1.9
שעות העבודה המקובלות )כהגדרתן לעיל( תהיה טלפונית בלבד ולצורך הללו שהן מעבר ל

  טיפול בתקלות קריטיות בלבד )כהגדרתן להלן(.
 

 'בכמפורט בנספח , 1/9/22: ממועד כניסת ההסכם לתוקף ועד למועד "תקופת ההקמה" .2.1.10
 להסכם זה. 

 

, פליקציהכשל מרכזי במערכת, חוסר יכולת להפעיל חלק מרכזי בא :"קריטית"תקלה  .2.1.11
 .פליקציהנפילת הא

 

 .פליקציהכשל במערכת, חוסר יכולת להפעיל חלק משני בא – "תקלה גבוהה" .2.1.12
 

, לא רצויה, מניעה של פעילות פליקציההתנהגות לא אופיינית בא – "תקלה רגילה" .2.1.13
 .פליקציהמסויימת מהגולשים או מעורכי התוכן בא

 

 העסקה .3
 

על פי הסכם זה,  הפרויקטלספק להתאחדות, את  מתחייבהזוכה ו מהזוכהההתאחדות מזמינה בזה  .3.1
, פיתוח התקנה ויישום של מערכת לניהול תחזוקה, המערכת , לרבות הקמתמסמך האפיוןעל פי 

, בדיקות מסירת המערכת, התקנות של ההתאחדות באפליקציהוהצגת מידע טקסטואלי וגרפי 
נתונים ממערכות בסיסי המידע  ייתורפליקצ סינכרוןבשרתי ההתאחדות, ליווי בדיקות קבלה, 

תנאים ובתמורה המפורטים ב לרבות, ובנספחיו זה בהסכם לאמור ובהתאם והנתונים הקיימים
  "(.השירותיםבהסכם זה )להלן: "

 

ויהיו זמינים לביצוע השירותים בהתאם להתחייבויות  זוכהלצורך ביצוע הפרויקט יוקצו על ידי ה .3.2
הפרויקט כולו כולל אינטגרציה ואחריות ביצוע עם גופים ( מנהל פרויקט )לניהול 1בהסכם: ) זוכהה

( 4; )ראש צוות מתכנתים( 3; )מנתח מערכות )לניתוח כל תהליך באפיון לפני פיתוחו(( 2(; )אחרים
אשר צוות עיצוב ( DBA( ;)6איש בסיסי נתונים )( 5) מתכנתים; משלושהימנה לא פחות  אשרצוות 

הצוות  לא תתאפשר החלפה של אנשייובהר כי  .UIאנשי  \  UXאנשי  \ מעצביםימנה לא פחות משני 
האחריות )ובתקופת  תקופתאו בובתקופת ההתקשרות ו/במהלך הפרויקט  המפורטים לעיל

 אלא באישור ההתאחדות.  , ככל ותהיה(תחזוקהה
 

מכיר ומסכים לכך שההתאחדות אינה מתחייבת להזמין את כל  הזוכהו זוכהלידוע על אף האמור  .3.3
מכיר ומסכים לכך, כי ההתאחדות רשאית  הזוכהו זוכהלו/או איזה מהם. כמו כן ידוע השירותים 

כמפורט  , באותם תנאיםהסכם זהב יםהמפורטשירותים נוספים וזאת בנוסף לשירותים להזמין 
 .בהסכם זה ו/או בתנאים אחרים
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)כהגדרת  תקופת ההתקשרותהשירותים יינתנו במהלך בהסכם זה, הזוכה מהתחייבויות מבלי לגרוע  .3.4
מעת לעת מההתאחדות ו/או מי  לזוכההמונח להלן( בהתאם להנחיות ולדרישות אשר יועברו 

 מטעמה.
 

 הקמת האפליקציה מתחייב בזאת לעמוד בכל התנאים והדרישות עפ"י הסכם זה, להשלים את הזוכה  .3.5
וכמפורט  . 1.9.2022 ליום עד זאת כל, החדשה המערכת אל הקיימת במערכת הקיים המידע את ולהסב
 להסכם זה. ב'מצורף כנספח הבלו"ז 

 הזוכההצהרות והתחייבויות  .4

 ן:הלבזה כדל מצהיר הזוכה

על פיו  והינו מוסמך להתקשר בהסכם זה, והתקשרות נותן השירות בהסכם זה וביצוע התחייבויותי .4.1
. הסכם זה מהווה השירותכמפורט בהסכם זה, אושרו כדין ועל פי מסמכי ההתאגדות של נותן 

 התחייבות תקפה וחוקית של נותן השירות הניתנת לאכיפה כנגדו על פי תנאי הסכם זה.
 

ו/או  וכי אין כל מניעה, ולספק את מלוא השירותים בצע את הפרויקטכשיר ובעל יכולת ל  והינכי  .4.2
ובין אחרת, ו/או מכח הסכם או התקשרות בהסכם זה, בין חוקית  ולהתקשרות איסור ו/או הגבלה

 בהסכם זה כדי להפר זכות של צד שלישי כלשהו. וואין בהתקשרות
 

 מעולים  על פי הסכם זה במיומנות, ביעילות במקצועיות ותחייבויותישירותים ואת הבצע את היכי   .4.3
על  ולשם עמידה בכל התחייבויותי מצוין,אדם מקצועי  חהעמדת כולרבות את כל הדרוש  העשיכי ו

 פי הסכם זה.
 

יש לו את מלוא המשאבים, הידע, היכולת, האמצעים, כוח האדם והניסיון לבצע את מלוא  .4.4
 התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל זאת ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.

 

כל ההיתרים  הזוכהברשות המפורטים בהסכם זה. םשירותיההעוסק ומתמחה בתחום של  גוףהוא  .4.5
 והרישיונות הנדרשים על פי כל דין בקשר לביצוע השירותים לפי הסכם זה.

 

מס הכנסה  פקודתאישור בר תוקף המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסים על פי  הזוכהברשות  .4.7
 וחוק מס ערך מוסף.

 

לפקח פיקוח יעיל וקפדני על איכות השירותים ועל אופן ביצוע השירותים על ידי  מתחייב הזוכה .4.8
 עובדיו ו/או מי מטעמו כמתחייב בהסכם זה.

 

המפורטים במועדים ועל פי לוחות הזמנים וישלים את ביצוע השירותים  הפרויקטאת  בצעיכי   .4.9
 . להסכם זה 'בבנספח 

 

, כי כל הזוכהפעל לפיהן. כן מצהיר יוכי הבינן וכי קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות ההתאחדות  .4.10
 הפרטים אותם מסרה להתאחדות בנוגע לפרויקט ולמתן השירותים הינם מלאים ונכונים.

 

 והמשמשות ל החיצוניות הנו הבעלים הבלעדיים או בעל זכויות השימוש מהבעלים של כל התוכנות .4.11
 בעיצוב ובניית המערכת על פי הסכם זה. 

 

למערכת, ובכלל זאת יש לו ויהיו לו כל הסמכויות והזכויות להמחות זכויות או לוותר עליהן בקשר  .4.12
 ליצירות המרכיבות את המערכת כנדרש על פי הסכם זה.
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לא פורסמו ולא יפורסמו בצורה אשר תגרום לאובדן  המערכתהפרויקט וכל היצירות המרכיבות את  .4.13
 זכויות היוצרים בה.

 

יצירותיו, אינו מפר ולא יפר כל פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי או הפרויקט, על כל  .4.14
באשר לאדם או גוף, וכי כל זכות קניין רוחני אחרת, ולא יפר כל זכות לפרטיות או כל זכות דומה 

 או נגד כל צד ג' באשר להפרות הנ"ל. ועל הגשת תביעה או על איום להגשת תביעה נגד לזוכהלא ידוע 
 

לא עושה שימוש ביצירות  הזוכה, או בתוכנות חיצוניות\ו הר בזאת כי מלבד השימוש בתוכנותמוב .4.15
כי  מערכתביצוע או תקופת תחזוקת הפיתוח, במהלך עיצוב, ו קיימות כלשהן. עם זאת, במידה 

או \ועשה שימוש בה, יא לא ומפרה זכות בניגוד להוראות הסכם זה, ה מערכתיצירה מתוך יצירות ה
סכם עם ההתאחדות על שימוש ביצירה חוקית י, וןהעניילפי  להכו, מערכתותה מיד מן הסיר אי

בלבד, וכפי  ועל חשבונ לוהכושימוש חוקי ביצירה על פי תנאי הסכם זה,  ןרישיושיג יאו \ואחרת 
ו/או הנזקים ו/או ההפסדים  ההוצאותימלוא שפה את ההתאחדות על י הזוכה שיוסכם בין הצדדים.

 .של ההתאחדות עקב כך, מיד עם דרישהשייגרמו 
 

כי אינו נמצא במצב של ניגוד אינטרסים ואינה מצפה להיות במצב של ניגוד אינטרסים, בנוגע לביצוע  .4.16
במצב של ניגוד  הזוכההסכם זה. היה ובמהלך ההתקשרות בין הצדדים כאמור בהסכם, ימצא 

יפעל באופן מידי להפסקת מצב להתאחדות ויודיע על כך מייד הזוכה אינטרסים כלפי ההתאחדות, 
 .וזאת בכפוף לאישור מראש ובכתב של ההתאחדות עובר לביצוע כל פעולה כאמור זה
 

מאשר כי ידוע לו שאין ההתאחדות מתחייבת להזמין ממנו את השירותים במהלך תקופת  הזוכה .4.17
וכי הזמנת השירותים ותדירותם נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות. עוד  תקשרותהה

כי ההתאחדות רשאית להזמין שירותים ולהתקשר עם נותני שירות נוספים לשם קבלת  זוכהידוע ל
 .נשוא הסכם זה יםשירותים מסוגו של השירות

 

 מצהיר ומתחייב כדלהלן:הזוכה 

בהסכם זה ובכלל ההתקנה והשירותים האחרים המפורטים לספק להתאחדות את שירותי הפיתוח,  .4.18
ליתן  וכן להתקין את המערכת על פי הוראות הסכם זהבכלל זה לפתח וובמסמך האפיון זאת 

 הדרכה ושירותי תחזוקה כמתחייב מהוראות הסכם זה.
 

לקיים את מלוא ההתחייבויות המפורטות במסמך האיפיון, ובכלל זאת ההתחייבויות להדרכה  .4.19
למסמך  11למסמך האיפיון ודרישות אבטחת מידע כאמור בפרק  10מעה המפורטות בפרק והט

 האיפיון.
 

של חודשים ממועד סיום ההקמה והתקנתו המוצלחת  12שירותי אחריות למשך  לספק להתאחדות .4.20
 להלן. 14 כמפורט בסעיף ל, הכו, את שירותי התחזוקהה, לפי הזמנתהוכן לספק להאפליקציה 

 

להקים את המערכת כולל הפלטפורמה הטכנולוגית הנדרשת, התקנת השרתים, עריכת גרפיקה   .4.21
מתקדמת, הקמת ממשקי ניהול, הקמת מאגרי מידע ונתונים להצגה ולהזנת נתונים, כתיבת קוד 
המערכת, הדרכת העובדים הרלוונטיים בהתאחדות וכל יתר השירותים המפורטים במסמך האפיון 

 . מהתקופת ההקעד תום 
 

לפי ובאופן שוטף בהתאם להוראות מסמך האפיון והשירותים לבצע את במשך תקופת ההקמה,    .4.22
 ה כפי שינתנו מעת לעת ובכפוף להסכם זה. דרישות ההתאחדות והזמנותי

 

יובהר כי האחריות להיערכות ע"פ הסכם זה.  ולשם ביצוע התחייבויותי שתמש בציוד מתאיםלה .4.23
 ועל חשבונו. זוכהתהא על הוהבאת ציוד מתאים כאמור 
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בהתאם לכל  ו/או עם קבלני משנה המועסקים בביצוע הסכם זה והסכמי עבודה עם עובדי ול יהיוכי   .4.24
לעמוד בתנאי הסכם זה. למען הסר ספק, הסכמים אלו  הזוכהשל  ו, אשר יבטיחו את יכולתדין

יכללו ויתור מפורש של זכויות של העובדים אם יהיו זכויות כאלו, ביצירות שהם יוצרים במסגרת 
בנוסף לאמור לעיל, הסכמים אלו גם יטילו על העובדים חובת שמירת סודיות באשר הסכם זה. 

פי הסכם זה או על פי דין. ההסכמים יכללו  ואשר יש לשומרו בסוד עלהתאחדות למידע השייך ל
על פי פרק זה ימשיכו בתוקף אף לאחר סיום הסכם  הזוכההוראה לפיה התחייבויותיהם של עובדי 

 לבין עובד מעובדיו. הזוכהאו לאחר ניתוק קשר עובד / מעביד בין ו/זה 
 

עי ומהיר עם קשר מקצו לצורך ניהול וביצועהזוכה מטעם נציג את מנהל הפרויקט כ למנות .4.25
אשר , בכל הקשור לנושאים מקצועיים זוכהה, אשר יהיו לו הידע והסמכות לחייב את ההתאחדות

מעת לעת, כפי שיסוכם, על מנת לבדוק את התקדמות הפרויקט ולפתור  ההתאחדותייפגש עם נציג 
 .בעיות הנוגעות לפרויקט

 

, שיאושר ע"י פליקציהאיציג להתאחדות איש קשר לתפעול ה הזוכהמבלי לגרוע מהאמור,  .4.26
ההתאחדות ויהווה איש קשר לטיפול בכל בעיה ו/או נושא אשר יעלו ע"י ההתאחדות בנוגע 

 .פליקציהלא

 

לעבודה, ולא לשירותים ו/או קבל מכל צד שלישי, הנחיות, בקשות או הוראות, הקשורות ילא  כי .4.27
 בעקיפין., במישרין או בפרויקטהקשור  יןיקבל ממנו תמורה בגין כל ענת

 

זה, או עם מתן הודעה על הפסקת הסכם תבקש לכך, ולא יאוחר מיום סיום תוקפו של יבכל עת ש .4.28
, כל חומר מכל סוג שהוא, ומיידי מסודר ,באופן נאות הזוכהעביר יעל ידי ההתאחדות,  הסכםה

לפרויקט או , תרשים, ציור, הקלטה וכד', אשר קשורים , קוד תכנות לרבות כל מסמך, תוכנה
 במסגרת ביצוע הסכם זה, ו/או בקשר אליו. הזוכהאו אשר הוכנו על ידי  השירותים

                

ועד להשלמת השירותים  להעמיד לרשות ההתאחדות בכל משך תקופת ההקמה וביצוע הפרויקט .4.29
, מנהל הזוכהצוות עבודה אשר יכלול את מנהל הפיתוח של  בהתאם לשביעות רצונה של ההתאחדות

רקע כישורים, הכשרה, מנוסים, בעלי  , ראש צוות פיתוח וצוות התכנותהזוכהייעודי מטעם פרויקט 
. כל שינוי הפעילויות וההתחייבויות הכרוכות בביצוע השירותים בכלל ים ומתאימיםוניסיון נרחב

 יהיה חייב באישור ההתאחדות )למעט פיטורין ו/או התפטרות(. בזוכהבאנשי הצוות התלוי 
 

לדאוג לרישום, ניהול ואבטחת מאגרי מידע הכלולים  הזוכהשל  ולא יהיה זה באחריותמובהר כי  .4.30
 במערכת, ככל שנדרש עפ"י חוק.

 

 

 התאחדותהצהרות והתחייבויות ה .5
 

 כדלהלן: הההתאחדות מצהיר       

 בהסכם זה. המניעה, חוקית או אחרת, להתקשרות כי אין כל .5.1
 

 ההתאחדות מתחייבת כדלהלן:

, על מנת שלא לעכב את ועפ"י הקבוע במסמך האפיון במועד והתוכנות את החומרה לרכוש ולהתקין .5.2
    .הפרויקטלוחות הזמנים של 

 

 , ככל שתידרש לכךממשקים בצד של המערכות הקיימות של ההתאחדות ולספקלספק מידע לגבי  .5.3
הדרושים לביצוע הקיימים ברשות ההתאחדות את כל המידע והנתונים  ,ובכפוף להסכמתה

 .רויקטהפ



49 

 

  

, בזמן ובאיכות הנדרשים לשם המערכתעבור  יםהנדרש האפליקציהותנאי להכין את כל התשתיות  .5.4
ו/או פלטפורמה ו/או התקן או מכשיר להתקין בכל אתר , ובין השאר ובמחויבויותי הזוכהעמידת 

, על מנת זוכההעל ידי  רשיימס, קו וציוד תקשורת על פי מפרט הבו תותקן המערכת, על חשבונ
לתחזוקת ציוד  תהיה אחראית ההתאחדות. הזוכהלאפשר מתן שרותי תמיכה בתקשורת ממשרדי 

 רת ולתשלום החודשי לספק התקשורת.והתקש
 

גישה ושימוש בכל מידע, נתונים, תיעוד, זמן מחשב, מתקנים, שטח עבודה ושירותי  לזוכה לתת .5.5
 .תאחדות ויוסכם עמה, וכפי שיימסר להיש צורך בהם הזוכהמשרד, אשר לדעת 

 

, אשר יהיו לו הידע והסמכות הזוכהשיאפשר קשר מקצועי ומהיר עם מטעם ההתאחדות נציג  למנות .5.6
מעת לעת, כפי  הזוכה, וייפגש עם נציג ההתאחדות בכל הקשור לנושאים מקצועייםלחייב את 

כפי שיוסכם בין  שיסוכם, על מנת לבדוק את התקדמות הפרויקט ולפתור בעיות הנוגעות לפרויקט
 .הצדדים

 

תוך הזמנים הקבועים בלוח הזמנים של הפרויקט ו/או מועד דהיינו אשר אבני דרך ותוצרים בל .5.7
לכך , וזאת בכפוף ובמחויבויותי הזוכהזה, באופן שלא יפגע בעמידת  להסכםבנספחים אחרים 

לוח הזמנים במועדים וב הזוכהלעמידת יקיים את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ושהזוכה 
  .הקבוע בהסכם זה ונספחיו

 

, לא לערוך כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון למערכת שלא הזוכהשל  ובכפוף למילוי כל התחייבויותי .5.8
במקרה בו תפר ההתאחדות התחייבותה זו, תפקע  וזאת במהלך תקופת ההקמה הזוכהבאמצעות 
להלן ובכפוף לאמור  13למתן שירותי אחריות למערכת כמפורט בסעיף  הזוכהשל  והתחייבות

על אף האמור יובהר כי  בהסכם זה, להתאחדות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
לא יבצע שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון כאמור למערכת ככל הנדרש בהתאם הזוכה במקרים שבהם 

רשאית לבצעם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה והוראות להוראות ההסכם ההתאחדות תהא 
 .לעיל לא יחולו במקרה כאמור 5.9סעיף 

 

 להשתמש בתוכנות בהתאם לתנאי הרישיון לשימוש בתוכנה של היצרן. .5.9
 

 ובסיסי )בכפוף לתנאי רישיון התוכנה הרלבנטי( לביצוע גיבוי תקופתי לכל התוכנות תהיה אחראית .5.10
 .הנתוניםוקבצי 

 

בכפוף למילוי התחייבויות  במועדים הנקובים בו 11עפ"י סעיף  ההמגיעה ממנהתמורה  לשלם את  .5.11
 .כמפורט בהסכם זההזוכה 

 

 קניין רוחני  .6
, לתוכנות הרישיון הסכמי הוראות לבין זה הסכם הוראות בין סתירה של מקרה בכלכי  לזוכהידוע  .6.1

  .הרישיון תנאי יגברו, לתוכנות הרישיון לתנאי הנוגע בכל
 

הבעלים והאחראית ותהיה הינה ההתאחדות כי  ים ומאשרים בזאתמצהירוהזוכה ההתאחדות  .6.2
כל תוצרי השירותים אשר ייווצרו ו/או יפותחו במסגרת מתן השירותים להתאחדות, הבלעדית ל

, וכל זכויות ולמידע הכלול בהם באפליקציהקבצי הנתונים שיהיו וןבכלל זאת באפליקציה ו/או 
  שירותים כאמור תהיינה של ההתאחדות.הבעלות בתוצרי ה

 

 המחאה וויתור על זכויות .7
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, ממחה באופן אוטומטי, מערכת ו/או הפרויקטמתחייב להמחות, ועם יצירת כל רכיב של ה הזוכה 7.1
בזכויות היוצרים לפי הדין הישראלי ולפי הדין הבינלאומי, ובכל הזכויות  ו, זכויותיהתאחדותל

 ה, בכל יצירה ובכל רכיב שיורכב ו/או יעשה בו שימוש לצורך העבודההרוחניות האחרות ובכלל ז
עבור ההתאחדות בהתאם ו/או שיינתנו שנתנו ו/או בכל תוצר מתוצרי השירותים ו/או השירותים 

 להסכם זה.

 

יוצרים במילוי ו א או עובדיואו שתהיה לו ביצירות שה ומוותר בזה על כל זכות שיש ל הזוכה  7.2
 על פי הסכם זה. והתחייבויותי

 

 , מערכת ו/או בפרויקטאו ליצירות ב מערכת, לו, או של עובד מעובדיושל ולייחוס שמ הזוכהזכות  7.3
 .( לשלמות יצירות אלו, מתמצות בהוראות הסכם זה בלבדו)או מי מעובדי הזוכהשל  ווזכות

 

 בזכויות כאמור הכל רישום רשמי של בעלות הלהתאחדות תהיה הזכות לרשום ולהחזיק תחת שמ  7.4
 .לעיל 7.1-7.3בסעיפים 

 

, לעשות האו באמצעות כל גורם אחר מטעמה , בעצמתהיה ההתאחדות רשאית, סיום הפרויקטלאחר  7.5
כל זכות לטעון כי יש בשינויים  זוכהל, ולא תהיה הזוכהללא הסכמת  הוביצירותי מערכתכל שינוי ב

הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי  ואו בשמ ו, בכבודוכאלו כדי לפגוע ב
אולם, מובהר  .שירותיםהמערכת ו/או אשר עסקו בהכנת הו/או כל אדם או גוף אחר מטעמו  זוכהה

ומוסכם כי ככל ששינוי כלשהו לפי סעיף זה מבוצע על ידי ההתאחדות לפני או במהלך תקופת 
ולמעט ככל ושינוי  באופן מיידי עם ביצוע השינוי)כהגדרתה להלן( האחריות, תפוג תקופת האחריות 

 .הזוכהכאמור נדרש לצורך קיום הוראות הסכם זה עקב הפרת הוראותיו על ידי 

 

אין ולא תהיה כל זכות בקבצי הנתונים של ההתאחדות, או במידע הטמון בקבצי  זוכהלמובהר כי  7.6
ואלה יהיו ויוותרו בבעלות  קבוצות וכיו"ב מידע על משחקים, שחקנים,ובכלל זאת הנתונים, 

 ] ההתאחדות בלבד.

 

 

ו/או כל נזק דרישה  בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או ומצהיר כי חלה עלי הזוכה 7.7
ו/או מעשה ו/או  באשר לאי שמירת דיניםעקב ובמסגרת הפרויקט שייגרמו  ו/או הפסד ו/או הוצאה

א משחרר בזאת את ההתאחדות מכל ווהו ואו על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו על יד מחדל
, מיד עם דרישה, בגין באופן מלא מתחייב לשפות את ההתאחדותוא תביעה ו/או דרישה כאמור וה

כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להתאחדות ו/או מי מטעמה בקשר עם השירותים ובכלל כל 
ט ו/או המערכת, מייד עם קרות הנזק ו/או ההפסד ו/או ההוצאה כאמור לרבות )אך לא זאת הפרויק

פסק דין המחייב את ההתאחדות בביצוע תשלומים כלשהם כתוצאה מאי שמירת רק( במקרים של 
הודעה על כל דרישה או תביעה כאמור מיד  זוכהלדינים כאמור לעיל, ובתנאי שההתאחדות תמסור 

תאחדות לא תודה או תתפשר בכל תביעה או דרישה כאמור )אלא אם כן הה .לאחר שנמסרה לה
לנהל את ההגנה בכל הליך כאמור ותיתן  זוכהלמראש ובכתב לכך(, תאפשר  הזוכהניתנה הסכמת 

 .כל עזרה הנחוצה לה לשם ניהול ההגנה זוכהל
 

 סודיות .8
 

עקב או כתוצאה  ואשר יגיע לידיעת הנוגע להתאחדותמידע כל בסודיות על  מתחייב לשמור זוכהה .8.1
כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל  –" משמעו מידע" ביצוע הסכם זה.או בקשר עם או תוך כדי 

ו/או הקשור, במישרין או בעקיפין,  להתאחדות סוג שהוא, בעל פה או בכתב או בדרך אחרת, 
ת הפרויקט ו/או השירותים ו/או להסכם זה לרבו ו/או לפעילותה ו/או לעסקיה ו/או למכלול עניינה

ו/או עובדיהם לחברות קשורות להתאחדות ו/או  המערכת ו/או התוכנות ו/או התוכנות החיצוניות
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לרבות מידע , שמותיהם, הסכמים ותנאי התקשרות איתםו/או לקוחותיהם ו/או ספקים שלהם, 
 רכי שיווק, שיטות מכירה,דבנוגע לשיטות העבודה הנהוגות אצלם, סודות מסחריים, נהלים, כללים, 

תכניות עסקיות וכן כל מידע בעל אופי מקצועי, טכני, מסחרי, כספי או  דוחות כספיים לפני פרסומם,
מי או /ו/או עובדיו, ו זוכהבין אם נמסר לוהבטיחות הנהוגים אצלם  אבטחת המידעאחר והכל, 

הגיעו, בין במישרין ובין אם  ישיעל ידי ההתאחדות ו/או מי מטעמה ובין אם על ידי כל צד שלמטעמו 
ובין אם  תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה ,מי מטעמואו /ו/או עובדיו, ו זוכהה ובין בעקיפין, אל

. התחייבות כאמור לא תחול על מידע שהינו בבחינת "נחלת הכלל" ו/או שהפך לכזה בכל דרך אחרת
לפני חתימת  זוכההו/או לגבי מידע המצוי בידי  ללא הפרת חובת סודיות לאחר חתימת הסכם זה

ללא הפרת חובת שלא עקב ביצועו של הסכם זה מצדדים שלישיים זה ו/או אשר יגיע לידיעתו הסכם 
 .הסודיות של צדדים שלישיים אלו

  

ן זה מובהר כי חשיפת מידע בפני רשות המוסמכת על פי דין לדרוש את חשיפתו לא תהווה הפרה ילעני .8.2
הודעה מוקדמת ככל האפשר, בדבר הדרישה, בטרם  התאחדותימסור ל הזוכהה כאמור. של החוב
 .ויאפשר להתאחדות להתגונן מפניה החשיפה

 

 מתחייב כדלקמן: הזוכהבהתאם לאמור לעיל  .8.3
  

לא לעשות שימוש במידע ו/או לגלותו לכל אדם או גוף כלשהו זולת אנשים הנוטלים חלק או   .8.3.1
 Need to know, וזאת על בסיס הצורך לדעת )להסכם זה הצדדיםקשורים להתקשרות שבין 

basisולצורך ביצוע השירותים ( את המידע בקשר עם ההסכם . 
 

כי לא יעסיק על ידו בביצוע ההסכם עובד ו/או קבלן משנה ו/או אדם בעל תפקיד שהוא מבלי  .8.3.2
 עיל. על התחייבות בנוסח דומה לתוכן ההתחייבות לסודיות כאמור ל שיהיה חתום

 

לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום,  .8.3.3
 תדפיס וכל צורת העתקה אחרת, אלא לצורך ביצוע ההסכם. 

 

לשמור בהקפדה את המידע בכל אמצעי הזהירות המקובלים לגבי שמירת מידע מסוגו ומטיבו  .8.3.4
 י מורשה.של המידע הנדרשים לשם מניעת הגעתו לגורם בלת

 

כל המידע והעתקיו מכל מין וסוג  להתאחדותעם סיום או ביטול כדין של הסכם זה, יוחזר  .8.3.5
 לא יהיה רשאי להשתמש בו. זוכהוה

 

 . להתאחדותבכל מקרה של אובדן מידע כלשהו להודיע על כך מיידית ובכתב  .8.3.6
 

 לא לפרסם בכל צורה שהיא את המידע.  .8.3.7
 

 זוכהלכדי להעניק  ההתאחדותידי -בעצם גילוי המידע על למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין .8.4
 כל זכות או רשות מכל סוג שהוא בו.

 

 ומבחני קבלה אפיון .9
 

" בבנספח "במועד המצוין  ההתאחדות המוסכמים על שרתים תקין את המערכת על גבי י הזוכה  .9.1
. ההתאחדות 14.8.2022"( עד לא יאוחר מיום א" נספח) מסמך האפיוןב ועפ"י הקבוע ,להסכם זה

בכל מקרה תהליך ההתקנה לא ייעשה בלי שנציג ההתאחדות יהיה  את תהליך ההתקנה. תלווה
  נוכח במקום.
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ומצורף  זוכההגש ע"י הואשר  המפורט המצויים במסמך האפיוןאת המרכיבים  תכלולההתקנה  .9.2
 . כנספח א' להסכם

 

הודיע  זוכההשולאחר  בנספח א' להסכם האפיון המפורטמסמך כאמור ב הפרויקטעם סיום ביצוע  .9.3
את המערכת כאמור  ןוהתקי והבדיקות הפנימיות של בהצלחה את םבכתב כי השלי להתאחדות

 תמקבלת הודע עבודה ימי)עשרים(  20שלים תוך ת , אותםמבחני קבלה ההתאחדות, תבצע לעיל
  למסמך האפיון תאמותהאי האת  תקןי הזוכהכאמור.  זוכהה

אפשר להתאחדות י, ו)שבעה( ימי עבודה 7תוך  ידי ההתאחדות במהלך מבחני הקבלהשתתגלנה על 
על  זוכהללאחר מכן על מנת לעמוד על טיב והצלחת התיקונים ולהודיע  לבצע בדיקות משלימות

 . לבצע מתחייב הזוכהנוספים בהתאם לצורך, אותם  וניםביצוע תיק
 

שנסתיימו בהצלחה והמערכת תחשב כנמסרת " שבו יחשבו מבחני הקבלה כמי מועד הקבלה" .9.4
 להתאחדות, הינו המוקדם מבין המועדים הבאים:

  

 ההתאחדות בדבר סיומם המוצלח של מבחני הקבלה;מ בכתב מתן אישור .9.4.1
 

 9.3, כאמור בסעיף העדר תגובה של ההתאחדות תוך המועד שנקבע לסיום מבחני הקבלה .9.4.2
 לעיל;

 

 נוהל שינויים ותוספות .10
 

ע שינויים ו/או וציבל מהזוכההתאחדות ההתנאים וההוראות אשר יחולו בכל הקשור לבקשות  .10.1
 הלצרכי המערכת, על מנת להתאים את לתכולת העבודה כפי שהוסכמה באפיון המפורטתוספות 

 האפיון המפורטך או במסמ הייחודיים של ההתאחדות ו/או כל שרות אחר ונוסף לאמור בהצעה
למסמך האיפיון תחת  10יהיו בהתאם לאמור בפרק  "(,שינוייםלאחר אישורו )להלן ביחד: "

בדוק את פירוט יהזוכה '. בנוסף לאמור אופן הטיפול בשינויים ושיפורים )שו"שים(הכותרת '
ההשלכות הנובעות מן השינויים על המערכת, השירותים, לוחות הזמנים, התמורה, הביצועים, 

צעה בכתב לביצוע השינוי ה להתאחדות גיש יו יתר ההתחייבויות על פי הסכם זה,מבחני הקבלה ו
על אף  הודעה בכתב המפרטת כי לא ניתן לבצע את השינוי ואת הסיבה לכך. להתאחדותמסור יאו, 

מתחייב לבצע ו/או להטמיע ו/או ליישם בהתאם והזוכה האמור יובהר כי ההתאחדות תהא זכאית 
של מהמסכים ללא תוספת  15%מהתהליכים הלוגיים ועד  10%גה של עד חרילדרישת ההתאחדות 

  תמורה.

 

 .שיסוכמו על ידי הצדדים ולוחות הזמנים לפי התעריפים השינויים יבוצעוככל שיוסכם בין הצדדים, 

 מוסכם בזאת כי :

 

 התעריף עבור בעלי המקצוע בתקופת ההקמה לשעה, לא כולל מע"מ :

 UI\UXמנהל פרויקט ________ , מנתח מערכות _______ , איש תשתיות _______ , מומחה  

עורך תוכן \________ , בודק_________ , מנהל HTMLתוכניתן _______ , \________ , מתכנת

 ___________.  DBA__________ , מזין תוכן ___________ , 

 

 , לא כולל מע"מ : חזוקה לשעההתעריף  עבור בעלי המקצוע במהלך תקופת הת



53 

 

 UI\UXמנהל פרויקט ________ , מנתח מערכות _______ , איש תשתיות _______ , מומחה 

עורך תוכן \________ , בודק_________ , מנהל HTMLתוכניתן _______ , \________ , מתכנת

 ___________.  DBA__________ , מזין תוכן ___________ , 

 

 , תהא ההתאחדות רשאית לפנות לצד שלישי על מנת שיבצע אותם.הזוכהלא בוצעו השינויים על ידי 

 לעיל.    4.16יובהר כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף 

 הזוכההיה יבמקרה בו תבצע ההתאחדות שינויים בעצמה או באמצעות צד שלישי כאמור לעיל, לא 

 למערכת. הזוכהשל  וקע אחריותאחראי לשינויים כאמור ותפ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם לצורך ביצוע השינויים יהא צורך בכתיבת אפיון מפורט לגביהם,  .10.2
כתוב יהשינוי. עם קבלת הזמנה בהתאם מההתאחדות,  אפיוןלהתאחדות הצעה לביצוע  זוכההגיש י

 ת אפיון השינוי., אובהתאם להסכמות שיתקבלו בין הצדדים ם ההתאחדותע, בתאום זוכהה
 

על שינויים שיבוצעו לפי הוראות סעיף זה יחולו כל הוראות ההסכם, בהתאמה ובשינויים  .10.3
 המתחייבים.

 

ההתאחדות בתקופת ההקמה בלבד לא תהיה  ,עפ"י הסכם זה הזוכהבכפוף למילוי התחייבויות  .10.4
מראש  וכהזהובין באמצעות אחרים, שינויים במערכת, ללא אישור  הלבצע, בין בעצמ תרשאי

)למעט במקרה זוכה הההתאחדות שינויים מבלי לקבל אישור  הובכתב. מבלי לגרוע מהאמור, ביצע
באחריות לשינויים ולהשפעתם  זוכההשא י, לא אילו מבין התחייבויותיו בהסכם( זוכהשבו הפר ה

 על המערכת.

 

 התמורה ואופן התשלום .11
 

על פי הסכם זה, תשלם ההתאחדות סך של  הזוכהשל  ולמילוי מלוא התחייבויותיתמורה ב .11.1
 "(.התמורה, )"שקלים חדשים __________

 

עפ"י הסכם זה ובעמידה במועדים  ובכפוף לביצוע מלוא התחייבויותי זוכהלהתמורה תשולם  .11.2
 ובלוחות הזמנים הקבועים כדלקמן:

 

 עם חתימת הסכם זה על ידי הצדדים; זוכהלמהתמורה ישולמו  10% .11.2.1
 

לאחר אישורו של מסמך האפיון המפורט על ידי  זוכהלמהתמורה ישולמו  20% .11.2.2
 ההתאחדות;

 

 עם התקנת המערכת אצל ההתאחדות לבדיקות קבלה;ישולמו מהתמורה  30% .11.2.3

 

עם מתן אישור ההתאחדות על קבלת המערכת והתקנתה בהתאם מהתמורה ישולמו  40% .11.2.4
 לעיל. 9.4להוראות סעיף 

 

יהיו דמי התחזוקה השנתיים, אם יוזמנו שירותי תחזוקה, להלן,  14.1ף מבלי לגרוע מהוראות סעי .11.3
 לשנה.  ________שקלים חדשיםבסך של 
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לכל תשלום עפ"י הסכם זה, יתווסף מס ערך מוסף וישולמו בד בבד עם ביצועו של כל תשלום, כנגד  .11.4
 .60חשבוניות מס כדין. תנאי התשלום יהיו שוטף + 

 

 14עפ"י הוראות הסכם זה מעל  תא חייביבתשלום כלשהו בו הההתאחדות אחר תבכל מקרה בו  .11.5
עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, ישא הסכום  זוכהלימים, הרי מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון 

שתהא נהוגה באותה  הפריים שבפיגור, החל ממועד תחילת הפיגור ואילך, ריבית בשיעורי ריבית
 זוכהההיה ייום ומעלה,  30. בנוסף, לאחר פיגור של )שישה אחוזים( 6%ועוד ישראל  על ידי בנקעת 

 לפי הסכם זה, עד לביצוע התשלום. ורשאי להפסיק ו/או להשעות ביצוע התחייבויותי
 

 ביצוע ערבות .12
 

במועד חתימת הסכם , להתאחדות זוכההמסור ילפי הסכם זה,  הזוכהשל  ולהבטחת מילוי התחייבויותי

  להסכם זה. "הכנספח "בנוסח המצורף ₪  40,000של  בגובה, תאוטונומי, ערבות בנקאית זה

  סיומו. ימים לאחר 90עד הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ו

 

 תקופת אחריות .13
 

( חודשים שניים עשר) 12למשך  מערכתתקופת אחריות ל זוכההלקבל מ תהא זכאיתההתאחדות  .13.1
מתחייב ליתן הזוכה . במסגרת זאת וזאת ללא תמורה "(תקופת האחריות)להלן " ממועד הקבלה

המפורט שירות תחזוקת המערכת לתיקון תקלות על פי ולספק להתאחדות ללא תמורה נוספת 
'אחריות ותחזוקה' תחת הכותרת 'תקופת האחריות למערכת',  –למסמך האיפיון  10בפרק 

 וכמפורט להלן. 

 

וכן לאספקת  אפליקציההמלאה של ה הלתקינותיהיה אחראי  זוכההבמהלך תקופת האחריות,  .13.2
 בהתאם ם משלימים נדרשים, אם יידרשו, בנושאי הדרכות, תחזוקה, תיעוד וכדומהישירות

  .רצונה ולשביעות ההתאחדותלדרישות  למפורט במסמך האפיון ו/או
 

, בעלי אנשי מקצוע המכירים את המערכת תקופת האחריותתחייב להעסיק במהלך כל מ זוכהה .13.3
 הסכם זה.כמתחייב מ את המערכת ומסוגלים לתחזק סיוןיהכשרה, ידע, נ

 

תכלול בין  פליקציה ו/או לשירותים המבוצעים בהתאם להסכם זהלא זוכהההאחריות שתינתן ע"י  .13.4
 היתר, את ביצוע:

 

 שדרוגי גרסה. 13.4.1

 .תיקון באגים 13.4.2

 

כל ימות השבוע  , קרי במשך24/7יפעיל מוקד תמיכה ותחזוקה לאפליקציה במתכונת של  זוכהה .13.5
יטפל בכל הודעה על תקלה אשר התקבלה במוקד  זוכההשעות ביממה.  24שבת וחג, -לרבות שישי

, ובהתאם עד שתובא לידי פתרון מלא לשביעות רצון ההתאחדות על פי רמת החומרה של התקלה
 ללוחות הזמנים המפורטים להלן:

 

 רגיל גבוה חמור רמת חומרה
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מפתיחת שעות  4עד  תגובה ראשונית

 הקריאה

שעות מפתיחת  8עד 

 הקריאה 

שעות מפתיחת  24עד 

 הקריאה

  

ההתאחדות באמצעות טלפון ו/או דוא"ל בהתאם לרמת באמצעות הדיווח על התקלה יתבצע  .13.6
 .החומרה

 

אנשי מקצוע המכירים את המערכת ומסוגלים  תקופת האחריותתחייב להעסיק במהלך כל מהזוכה  .13.7
  הסכם זה.לתחזקה כמתחייב מ

 

 :לספציפיקציות שבמסמך האפיון פגם בניגודתקלה במערכת ו/או כל תקן כל י זוכהה .13.8
 בלבד. זוכההיהיה על חשבון במהלך תקופת האחריות כל תיקון  .א

 

בתקלה כלשהי,  וו/או באמצעות מי מטעמ ובעצמ הזוכהלמרות האמור לעיל, במקרה של טיפול  .ב
 זוכה, תשלם ההתאחדות לזה 13כאמור בסעיף  הזוכההתברר כי התקלה אינה באחריות  אשר

 לעיל. 10.1בגין ביצוע הטיפול בהתאם לתעריפים המפורטים בסעיף  ואת התמורה המגיעה ל
 

מערכות לצורך אבחון וטיפול בתקלות, תהא ההתאחדות אחראית לספק אפשרות לחיבור  .ג
 .מאובטחההתאחדות ע"י חיבור  או בבתי המתכנתים למערכות הזוכהמחשוב באתר 

  .הזוכהההתאחדות לא תממן קו תקשורת או חיבור אינטרנט לעובדי 
 

 

  :כל אחד מהמקרים המפורטים להלן בשלישא באחריות לנזקים אשר נגרמו ילא  הזוכהמוסכם כי  .13.9
 של התוצרים/המערכת או  הזוכה( שימוש או הפעלה בניגוד להוראות 1)

 של כל חלק מהם.          

 ( ביצוע עבודה או שינויים במערכת או בתוצרים או בכל חלק מהם, ובכלל זה ממשק 2)

, למעט במקרים שבהם ביצוע או מי מטעמה הזוכההמערכת על ידי גורם כלשהו לבד 

 . העבודה או שינויים כאמור נערכו עקב הפרת התחייבויות הסכם כאמור בהסכם זה

  הזוכהאשר ם מתכלים או מוצרים אחרים מדיה, מוצרישימוש בתוכנה, חומרה,  ( 3)

 התריע בכתב על אי התאמתם.        

בשל אש  נזק, עובדיו/שלוחיו/מי מטעמו/הזוכהשלא נגרמו על ידי  תאונהאו  מעשה זדון ( 4)

 . הזוכהסיבות אחרות שמעבר לשליטת  או מים, הפרעות חשמליות או

 

 שירותי תחזוקה .14
 

שקלים  ______של  תעריףב , תהא רשאיתההתאחדות ל, לעי 13מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .14.1
לאחר תום תקופת האחריות לתקופה של  שירותי תחזוקה שנתיים למערכת מהזוכה, לקבל חדשים

 – 10'פרק -"( ובהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בתקופת התחזוקה)להלן: " שנים נוספות 4
אחריות ותחזוקה' במסמך האיפיון תחת הכותרת 'תקופת התחזוקה של המערכת לאחר תום 

  .תקופת האחריות'
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תיקון תקלות במהלך שעות את השירותים שבתקופת האחריות, לרבות שירותי התחזוקה יכללו 

 13.4ובהתאם ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף  התמיכה העבודה המקובלות, ובשעות 

  .לעיל

 

 יום 60, בהודעה מוקדמת בכתב של כאמור להפסיק את שירותי התחזוקה תהא רשאית ההתאחדות  .14.2
 . מראש ולקבל החזר תשלום על החלק היחסי של תקופת התחזוקה

 

 כקבלן עצמאי.הזוכה  -העדר יחסי עובד ומעביד .15
 

זה הנה של מזמין וספק  הסכםכי מערכת היחסים בין הצדדים ל סכים בזאת ומ מצהירהזוכה  15.1
וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד 

 ומעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.

 

לא יהיו כלפי  ומטעמ או מי ואו למי מעובדי זוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם כי ל 15.2
 ההתאחדות זכויות של עובד.

 

לפקח,  מטעמו םיאו לנציגו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/לזוכה אין לראות בכל זכות הניתנת  15.3
אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי כ, אלא האו מי מטעמ ההתאחדותלהדריך או לכוון את 

בין ההתאחדות  מעבידוערכת יחסים של עובד וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מ
 .ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמוהזוכה לבין 

 

הוא משלם כדין, כעצמאי, מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים מצהיר כי הזוכה  15.4
 עליו, וכן כי הוא מנהל פנקסים כדין.

 

ו )ובכלל זאת אנשי הצוות כמפורט המעביד של העובדים המועסקים על יד ומצהיר כי הנ הזוכה   15.5
א מקבל במסגרת ביצוע הסכם זה והמזמין של כל שירות שה וא לבדווכי ה לעיל( 3.2בסעיף 

על פי כל דין בקשר  וא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות עליומקבלני משנה, ה
, לרבות חבויות מעביד לעובדיו על פי החוק ו/או ההסכמים עם אותה העסקה או קבלנות משנה

 הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

 

הזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את  הזוכה   15.6
ג ההתאחדות בעניין כלשהו , או כמקנה לו מעמד של נציהלהופיע בשם ההתאחדות ו/או מטעמ

או למטרה כלשהי. כל מצג ו/או התחייבות ו/או התקשרות שנעשו ללא אישור ההתאחדות לכך 
 מראש, כאמור, אין בהם כדי לחייב את ההתאחדות לכל דבר ועניין.

 

לשפות את ההתאחדות, מיד עם דרישה, בגין כל  הזוכהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב  15.7
על ידי החלטה ו/או פסיקה ו/או כל קביעה אחרת מטעם רשות אם ייקבע  השת עליחבות שתו
את  יםהמחייב  התקיימו יחסי עובד ומעביד הזוכהכי בין ההתאחדות לבין מי מעובדי מוסמכת 

מעביד כאמור -ההתאחדות בביצוע תשלומים כלשהם כתוצאה מקביעה כי קיימים יחסי עובד
הודעה על כל דרישה או תביעה כאמור מיד לאחר  לזוכה לעיל, ובתנאי שההתאחדות תמסור

שנמסרה לה, לא תודה או תתפשר בכל תביעה או דרישה כאמור )אלא אם כן ניתנה הסכמת 
 .לנהל את ההגנה בכל הליך כאמור לזוכהתאפשר ומראש ובכתב לכך(,  הספק

 

להסכם זה הינם תנאים יסודיים להסכם אשר נועדו להבטיח להתאחדות כי  15התנאים בסעיף   15.8
הינו עסק עצמאי המקיים את כל חובותיו על פי כל דין וכן נועדו למנוע כל טענות ותביעות  הזוכה
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להסכם זה  15בנושא זה כלפי ההתאחדות. על כן, הפרת תנאי מבין התנאים המפורטים בסעיף 
של ההסכם ותקים להתאחדות עילה מוסכמת לניתוק ההתקשרות תחשב כהפרה יסודית וחמורה 

 .וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות והזכויות השמורות לה ע"פ הסכם זה וע"פ כל דיןהזוכה עם 

 

 עיכוב ביצוע.16

 

מעבר  בכל מקרה של עיכובמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של ההתאחדות המפורטת בהסכם זה,  16.1
, מפורטים בהסכםכפי שמתחייב מלוח הזמנים ושלבי ביצוע ה כתמערבמסירת ה ימים 30-ל

, למעט במקרים שבהם העיכוב האמור נגרם כתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של ההתאחדות
, ולהתקשר עם כל צד ג' לזוכהבטל את הסכם זה, בהודעה בכתב ל תהיה ההתאחדות רשאית

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות, ובתנאי שטרם  זוכהאחר, מבלי שתהיה ל
יום מראש ובכתב לצורך  21התראה של  לזוכהביטול ההסכם כאמור לעיל נתנה ההתאחדות 

  העיכוב ועמידה בלוחות הזמנים.  וןתיק

 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות פי מודע לעובדה כי על הזוכה מעבר לכך,   16.2
באופן מלא, לכל  תלשימוש ומונגש נהלהיות מוכהאפליקציה , על 2013-נגישות לשירות(, תשע"ג

ההתאחדות עלול  לא יקיים את התחייבויותיו כלפיהזוכה ושאם  1.9.2022המאוחר עד ליום 
להיגרם להתאחדות נזק כבד. לפיכך, בכל מקרה של עיכוב במסירת המערכת )מונגשת לחלוטין( 

אחראי בלעדי לכל נזק העלול להיגרם להתאחדות כתוצאה הזוכה , יהיה 1.9.2022מעבר ליום 
 בגין נזקיה.  מהזוכה מאי העמידה בתקנות הנ"ל וההתאחדות תהיה זכאית לשיפוי 

 

ו/או כל גורם הזוכה של  או עובדו/ הזוכהבכל מקרה של גרימת נזק להתאחדות על ידי כמו כן,     16.3
שיפוי השירותים, תהיה להתאחדות זכות ביצוע העבודות ו/או , במסגרת מתן הזוכהאחר מטעם 

  כאמור בהסכם זה.

 

 מעיכוב ביצוע העבודהמקרה בו נגרם להתאחדות נזק כל במעבר לאמור לעיל מובהר בזאת כי  16.4
, תהיה להתאחדות זכות לעכב ו/או לקזז מתוך כאמור לעיל ו/או הפרויקט ו/או השירותים

, והכל בכפוף שיעור גובה הנזק שנגרם להתאחדותב, אם קיימים כאלה, לזוכההכספים שיגיעו 
 .להלן 18להוראות סעיף 

 

זה לעיל יחולו לעניין התמורה  16יף .  במקרה של ביטול ההסכם מחמת עיכוב ביצוע כאמור בסע16.5
 להלן בשינויים המחויבים. 22.3הוראות סעיף 

 

 ןועיכבוקנסות, קיזוז  .71

 

שלם בגין כל איחור העולה על חודש י הזוכהמבלי לגרוע מזכויות ההתאחדות בהסכם,  17.1
)למעט במקרים שבהם האיחור אבני הדרך הקבועים בהסכם זה פיגור בביצוע איזה מ

פיצוי מוסכם ומוערך  האמור נגרם כתוצאה ישירה ממעשה או מחדל של ההתאחדות(
)בהתאם לגובה הנזקים הישירים שנגרמו  5,000$ שלא יעלה על מראש בשיעור

יום מראש ובכתב לצורך  7התראה של  זוכהלהתאחדות(, בכפוף לכך שההתאחדות תיתן ל
 . תיקון העיכוב ועמידה בלוחות הזמנים

 

 להלן.  18 -לעיל ו 16פים הוראות סעיב על מנת לפגועזה  17ות סעיף הוראאין ב 17.2

 

 ושיפוי אחריות .81

http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/TaknotHanegishutLeSherut.doc
http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/TaknotHanegishutLeSherut.doc
http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/TaknotHanegishutLeSherut.doc
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 מחדל או/ו מעשה על פי כל דין לרבות כלמצהיר כי הוא האחראי היחיד והבלעדי  הזוכה       18.1

 השגת או/ו השירותים ו/או הנובעים ב/ממתן מטעמו ו/או בעבורו הקשורים מי של או שלו
 הנובעים דרישה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או נזק בכל יישא הזוכהו, זה הסכם פי על המטרות

 ההתאחדות נגד תביעה ו/או דרישה תוגש בו מקרה בכלובכלל זאת  ,ו/או הקשורים מכך
זה.  הסכם הוראות י"עפ או/ו הדין י"עפ אחראי הזוכהש או לחיוב כספי כלשהו לתשלום

 מיד, ההתאחדות ו/או יפצה את ישפההזוכה לשלם סכום כלשהו  היה וההתאחדות תחוייב 
כלשהן ולרבות  הוצאות בגין לרבות, ובגין כל סכום כאמור כאמור תביעה או דרישה עם

 .הוצאות משפטיות

 

יהא אחראי לכל הוצאה, הפסד,  הזוכהומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מתוקף כך  18.2
שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש או אחר, לרבות תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק 

כתוצאה מקלקול ו/או פגם כלשהו שייגרם לצד שלישי כלשהו ולכל מי שמטעמם לרבות 
אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא  הזוכהולכל מי ש ספקעובדיהם ו/או לעובדי ה

 המטעמו/או מי כלפי ההתאחדות  הזוכהבשמו או מטעמו כתוצאה מהפרת התחייבויות 
, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים הזוכהו/או כלפי צד שלישי ו/או ממעשה או מחדל של 

  ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם.  נותני שירות משנייםלמרותו, 
 

מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  המשחרר בזאת את ההתאחדות ו/או מי מטעמ הזוכה 18.3
, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכוש לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה

לשהו ו/או להתאחדות כ אה מכל סיבה שהיא, שייגרם לצד שלישיאו אחר, לרבות כתוצ
 נותני שירותים/ספקים משניים ו/או ל הזוכהלרבות עובדיה ו/או לעובדי  הו/או למי שמטעמ

ל מי שבא בשמו או מטעמו ולכל אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכ הזוכהשוכן לכל מי 
 הזוכהו/או מי מטעמו בקשר עם מילוי התחייבויותיו של  הזוכהפעולה אחרת שתבוצע על 

, הזוכהלפי הסכם זה, בין אם נגרמו באקראי, בין אם נגרמו כתוצאה מהפרת התחייבות של 
 בין אם היו תוצאה של פעולה או מחדל ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 

  

מיד עם דרישתם  המטעמו/או מי מתחייב לפצות ו/או לשפות את ההתאחדות  הזוכה 18.4
הראשונה, בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה 
עליהם לשלם בשל כל דרישה ו/או תביעה שתוגש ו/או פסק דין שייפסק כנגד ההתאחדות 

קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליהן,  , לרבות הוצאות,המטעמו/או מי 
של להתאחדות  המי מטעממתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום ההתאחדות  הזוכהו

, לרבות הלהתאחדות  ו/או למי מטעמוכן לשאת בכל ההוצאות שנגרמו  הו/או למי מטעמ
על כל דרישה  הזוכהיידעו את ה מטעמו/או מי הוצאות ושכר טרחת עורך דין. ההתאחדות 

 ו/או תביעה כנ"ל ויאפשרו לו להתגונן מפניה. 

 

ו/או מי שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את ההתאחדות  18.5
, לאחראים, או כדי לחייבם האו מטעמ האדם או גוף הפועלים בשמ, או כל המטעמ

 אובדן, קלקול או נזק כנ"ל.  בפיצויים או אחרת, בגין כל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה,
 

ינקוט בכל אמצעי הבטיחות  הזוכהכאמור בהסכם זה,  הזוכהמבלי לגרוע מהתחייבויות  18.6
הדרושים, יבצע האמצעים למניעת נזק או אובדן לאדם או לרכוש, במהלך מתן השירותים 
לרבות נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לפי כל דין ו/או הוראות משרד 

בודה ו/או הוראות של כל גוף מוסמך אחר בהתאם למקובל, ידאג לסביבת עבודה בטוחה הע
ומוגנת, ויעביר לעובדיו וכל מי שמטעמו, מעת לעת ומקום בו הדבר דרוש, תדריכי וכנסי 

יובהר, כי אין באמור בכדי לגרוע ו/או להפחית ו/או לשנות בכל  בטיחות וגהות בעבודה.
 להסכם. 18בהתאם להסכם זה ובכלל זאת סעיף  זוכההצורה שהיא מאחריותו של 
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ולמשך כל תקופה  התקשרותלמשך כל תקופת ה וועל חשבונ בעצמו ויקייםערוך י הזוכה   ביטוחים. 19. 

' וכחלק בלתי נפרד מהסכם ד כנספחהמסומן   המפורטים בנספח הביטוח, ביטוחים את ה , נדרשת נוספת

 זה. 

19.1 . 

 

ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של  ו והפרתמעיקרי ההסכם הינו להסכם על  19סעיף 

 החוזה.

 איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר 19

 

רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה  נואי זוכהה
 ניתנה הסכמת .הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת ההתאחדות מראש ובכתב

מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי  זוכההכאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את  ההתאחדות
 .הסכם זה, לרבות דין והסכם

 
 ההתקשרות תקופת 20

[ ______________ביום ]חודשים שתחל  [__]תקופת ההתקשרות תהא לתקופה בת  21.1
 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " [______________ותסתיים ביום ]

 זוכהלהורות לו/או  זוכההעם זה ההתאחדות תהא רשאית להודיע על ביטולו של הסכם  21.2
בין באופן זמני ובין  ,ם על פי הסכם זההניתני חלקם,, כולם או רותיםילהפסיק את מתן הש

הודעה למתן  בכפוףשל ההתאחדות ו ובהתאם לשיקול דעתה מכל סיבה שהיא, בדרך קבע
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההתאחדות  זוכה, ולא תהיה לזוכהיום ל 14מראש של 

 .  עקב כך
 

זכאי לתשלום כספים כלשהם או לפיצויים  לא יהיה זוכההמוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי  21.3
או דמי נזק מכל סוג במקרה של סיום או ביטול הסכם זה או כל חלק ממנו ו/או הגעתו לקיצו 

זכאי  זוכההואשר  זוכהמכל סיבה שהיא פרט לסילוק חשבונות שוטפים שטרם סולקו ל
סכם זה ובהתאם לפירעונם בגין שירותים שבוצעו על ידו בפועל בהתאם להתחייבויותיו בה

לאסמכתאות אשר יסופקו על ידו להתאחדות המעידות על זכאותו לתשלום כאמור במסגרת 
ימים ממועד סיום ההסכם.  14גמר חשבון מסודר אשר יערך בין הצדדים עד לא יאוחר מתום 

כי ידוע לו והוא מסכים לכך כי לא  זוכההבמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור מצהיר 
יתבע ולא יהיה זכאי לתבוע או לקבל מההתאחדות דמי נזק או פיצוי מכל סוג בגים סיום 

עשוי להיות חייב לעובדיו כתוצאה מהגעת הסכם זה  זוכההההסכם ו/או עקב תשלומים ש
    לקיצו ו/או לסיומו מכל סיבה שהיא ו/או צמצומו כאמור לעיל.

 

 זוכההבקש לכך, או עם מתן הודעה על הפסקת/סיום ההתקשרות, יעביר בכל עת שית 21.4

להתאחדות באופן נאות, מסודר ומיידי, כל חומר מכל סוג שהוא, לרבות כל מסמך, תרשים, 
ציור, תוכנה וכד', הקשורים לשירותים, לרבות כאלה שהוכנו על ידי נותן השירות במסגרת 

 .ביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם
 

 ההסכם או ביטולו הפסקתף ההסכם, תוק 22
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למרות כל דבר אחר האמור בהסכם זה, כל אחד מהצדדים יהיה זכאי להביא הסכם זה לידי  22.1

ימים מראש ובכתב, וזאת במקרה של הפרה יסודית של ההסכם,  10סיום מוקדם בהודעה של 
  :וכל אחד מהמקרים כדלקמן

לצד השני להסכם מפרק ו/או כונס נכסים ו/או מנהל עסקים מטעם בית המשפט   מונה 22.1.1
 ימים. 30ו/או נאמן וכל אלה במינוי זמני, או קבוע ולא בוטל המינוי תוך 

 ימים. 30עיקולים על כל או מרבית נכסי הצד השני להסכם ולא בוטלו תוך  הוטלו 22.1.2

 להסכם.ו/או הפסקת פעילות באופן קבוע של הצד השני  פירוק 22.1.3

בעבירה שיש עימה קלון, או בעבירת מס אשר על פי שיקול דעת הצד השני  הרשעה 22.1.4
 ישפיעו באורח שלילי על השם הטוב והמוניטין שלו.

יעביר זכויות ו/או התחייבויות מכוח  זוכהזכאית לבטל את ההסכם אם ה ההתאחדות 22.1.5
 הסכם זה לצד שלישי כלשהו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

יום  10תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום מוקדם בהודעה של  חדותההתא 22.1.6
יום מקבלת  10מראש ובכתב וזאת במקרה של הפרה לא יסודית שלא רופאה תוך 

 ההודעה על ידי ההתאחדות.

, 13, 12, 11, 10, 8,  7, 6, 5, 4,  3" תיחשב להפרה של סעיפים הפרה יסודיתהסכם זה, " לצרכי 22.2
 להסכם. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14

 
לעיל יובהר, כי במקרה של ביטול ו/או סיום ההסכם על ידי  21.3על אף האמור בסעיף  22.3

לעיל אשר תתקיים ביחס לזוכה, אזי  22ההתאחדות בגין עילה מבין העילות המפורטות בסעיף 
ם זה הזוכה לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה שהיא בגין שירותים שניתנו בפועל בהתאם להסכ

ימים ממועד הסיום  ___עד לאותו מועד וכי הזוכה ישיב לידי ההתאחדות עד לא יאוחר מתום 

ו/או הביטול של ההסכם כאמור כל תמורה שהועברה לרשותו ו/או לרשות מי מטעמו על ידי 
 ההתאחדות בגין ובקשר לשירותים.

   

 שונות 23

בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם זה יהיה בית המשפט  23.1
 יפו.  –אביב -המוסמך שמקום מושבו בתל

 

ההסכם מהווה את כלל ההסכמות בין הצדדים והוא מבטל כל הסכם או הסכמה קודמת, בין  23.2
 בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים בעניינים נשוא ההסכם.

 

יא מצד מי מהצדדים, לרבות אי מימוש או עיכוב במימוש זכות או תרופה, לא התנהגות שה כל 23.3
פי כל דין, או כויתור או כהסכמה -פי הסכם זה או על-תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על

קיום תנאי כלשהו, אלא אם הויתור או ההסכמה נעשו במפורש -מצדו לאיזו הפרה או אי
 ובכתב.

 ה יעשו בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.כל שינוי או תוספת להסכם ז 23.4

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר, בכתב, במסירה אישית )עם אישור למסירה( או תישלח  23.5
בדואר רשום בישראל או באמצעות פקסימיליה )ובלבד שקיים אישור מסירה של מכשיר 
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 אם -הפקסימיליה השוגר(, לצדדים בכתובותיהם שבמבוא, ותיחשב כאילו נמסרה למענה 

במועד בו  -ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח, אם נשלחה ביד  4לאחר  -נשלחה בדואר רשום 
 תוך יום עסקים מהמשלוח. -נמסרה, ואם נשלחה באמצעות פקסימיליה 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

__________________________ 

 ההתאחדות

 

 זוכהה
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 להסכם 'נספח א

 מסמך אפיון
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 נספח ב' להסכם

  לוח זמנים ואבני דרך
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 ' להסכםגנספח 

 ערבות ביצוע

 

 

 

 ערבות בנקאית אוטונומית

 

 תאריך__________                            לכבוד 

 ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3591אצטדיון רמת גן. ת.ד. , 299מרח' אבא הלל 

 .52134רמת גן 

 

 נ.,ג.א.

 אוטונומית ובלתי מותנית מס' __________ הנדון: ערבות בנקאית

 

בערבות בלתי מותנית "(, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם המבקש" -על פי בקשת _____________)להלן  .1

"( כשהוא צמוד סכום הערבות" -ש"ח( )להלן ארבעים אלף ש"ח ) 40,000לסילוק כל סכום עד לסכום של 

ביצוע פרויקט של הקמת ל הסכםאשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם דולר האמריקאי לשער ה

 . 05/22 מס' הזמנהובהתאם ל – NATIVEציית קאפלי

המתפרסם מידי דולר האמריקאי השער היציג של ה משמעו: "הדולר האמריקאישער לצרכי ערבות זו " .2

 פעם בפעם על ידי בנק ישראל. 

במקרה שבנק ישראל לא יפרסם, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, את השער האמור, יבוא במקומו  .3

 דולר אמריקאיהממוצע של "שער בל"ל", שייקבע על ידי הבנק בעת הרלבנטית, לקניה ולמכירה של 

שפורסם  דולר האמריקאישער ה -" משמעו סיסיהשער הב)העברות והמחאות( תמורת שקלים חדשים. "

שער  -" משמעו השער הקובע". דולר אמריקאי 1 -ביום ________ דהיינו _______ שקלים חדשים ל

 שיתפרסם לאחרונה לפני יום בצוע תשלום הסכום הרלבנטי על ידינו.דולר האמריקאי ה

הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי  ערבות זו, יהיה השער  .4

סכום " -הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע של השער הבסיסי, )להלן 

למניעת ספק, אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע  "(.הערבות המוגדל

 וי בסכום הערבות. שווה לשער הבסיסי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינ

ימים לאחר  7וך ת את סכום הערבות המוגדל או כל חלק ממנו לפי דרישתכםשלם לכם מתחייבים לאנו  .5

  .יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב

הכל, כאמור בדרישתכם  –לידיכם את סכום הערבות המוגדל, כולו או חלקו, לרבות לשיעורין  נשלםאנו  .6

בכל צורה שהיא, ומבלי שתחול לבסס את דרישתכם או לנמק ו/או /וזאת, מבלי שתידרשו להוכיח ו –
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את סכום הערבות המוגדל כולו או מקצתו ו/או לנקוט בפעולה  לדרוש תחילה מהמבקש עליכם כל חובה

לא נהיה רשאים להימנע כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא. 

סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל 

 למבקש על פי הדין. שתעמוד או שיכולה לעמוד טענת הגנהכל 

מעת לעת בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות  ההסכםאנו מאשרים כי לא יהיה בשינוי תנאי  .7

 .זו

התחייבות בלתי חוזרת ישירה ומוחלטת שלנו כלפיכם לשלם לכם כל סכום שתדרשו  מהווהכתב זה  .8

אנו מוותרים בזה  והיא מותנית רק בתנאים המפורטים לעיל.המוגדל מאתנו עד לגובה סכום הערבות 

שישנה או שעשויה להיות לנו כלפיכם על פי  טענת הגנהבאופן בלתי חוזר על כל טענה, זכות, תביעה או 

 או אחרת והעשויה לפטור אותנו מחבותנו על פי כתב זה. 1967-ח חוק הערבות תשכ"זאו מכו

בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה, תביעה, דרישה או זכות שיש או שעשויה להיות לנו לגבי  מוותריםאנו  .9

 או בקשר עם בטחון או ערובה כלשהי שקבלתם או שתקבלו בקשר עם החיוב הנערב כולו או חלקו.

 .זו אינה ניתנת להעברה או להסבה ערבות .10

 

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף 

החתום מטה שמענו הוא ______________________לא יאוחר מאשר התאריך הנ"ל. דרישה שתגיע 

 אלינו לאחר התאריך הנ"ל, לא תיענה.

 

 רב, בכבוד         

 

 בנק  ____________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


